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INOVAÇÃO
Seger: projetos aprovados na primeira fase de concurso nacional

Três projetos da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) foram inscritos no 24ª Concurso Inovação no Setor 

Público e selecionados na primeira fase, chamada Triagem de Conformidade. A premiação, promovida pela Escola 

Nacional de Administração Pública (Enap), em parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MP), busca valorizar iniciativas que contribuam para a melhoria dos serviços prestados à sociedade.
Neste ano, a Seger concorre nas categorias “Inovação em Serviços ou Políticas Públicas” com o projeto “e-Docs: 

Sistema Corporativo de Gestão de Documentos Digitais”; e “Inovação em Processos Organizacionais”, com as 

iniciativas “Rede de Escritórios Locais de Processos e Inovação - Gov ES” e “Programa de Trainees em Inovação na 

Gestão Pública”. O Concurso Inovação no Setor Público é uma
importante ferramenta de reconhecimento de boas práticas que merecem ser divulgadas. Estamos muito felizes com a 

classificação dos projetos da Seger nesta primeira etapa e confiantes de que chegaremos à final da premiação.
Lenise Loureiro
Secretária de Gestão e Recursos Humanos
Os vencedores também passam a compor o Banco de Soluções e o Repositório Institucional da Enap, disponíveis 

respectivamente nos portais 'inovacao.enap.gov.br' e 'repositorio.enap.gov.br'. Além disso, as equipes ficam 

habilitadas a participar de eventos organizados ou viabilizados pela escola e eventuais parceiros, com o objetivo de 

valorizar, aprimorar e disseminar a inovação no setor público.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (09-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

PRIMEIRO TRIMESTRE 2020
IJSN e Setur divulgam resultados da Economia do Turismo capixaba

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Secretaria de Turismo (Setur) apresentaram, na última 

quinta-feira (04), em live no YouTube, a atualização dos indicadores da Economia do Turismo relativos 

ao 1º trimestre de 2020. Os dados estão disponíveis em um painel interativo que possibilita a análise 

dos impactos enfrentados pelo setor em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 

No Espírito Santo, 178 mil pessoas trabalham nas Atividades Características do Turismo (ACT's), com 

um rendimento médio real de R$ 1.822,24, totalizando R$ 317 milhões de massa de rendimento. Este 

grupo representa 9,4% do total de pessoas ocupadas no Estado no primeiro trimestre de 2020, 

próximo à média nacional, de 9,3%. Comparando com os demais estados, o Espírito Santo ocupa a 9ª 

posição no ranking dentre as unidades da federação com maior participação. “Este é um produto 

inovador e único no país. O Espírito Santo mais uma vez sai na frente entre as unidades da federação 

com esse produto que possibilita aos gestores da área do turismo - estaduais e municipais - e da 

iniciativa privada o monitoramento, planejamento e desenvolvimento de ações voltadas às atividades 

características do turismo com base em evidências científicas.” Pablo Lira - Diretor-presidente do 

IJSN.
A maioria destes trabalhadores atua no setor de alimentação e transporte, concentrando quase 85% 

dos ocupados no segmento turismo. A maior formalidade das relações de trabalho aparece no setor de 

alimentação, seguida por transporte, atividades culturais e desportivas e alojamento. De acordo com 

o documento do IJSN, que tem como base a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, no 1º 

trimestre de 2020, as atividades turísticas no Estado registraram variação negativa de -12,8% na 

comparação ao trimestre anterior. Lira pontuou que este é um primeiro trimestre de exposição dos 

impactos da pandemia da Covid-19 sobre o setor. “Os resultados possibilitam diagnosticarmos os 

problemas para pensarmos conjuntamente o desenvolvimento de soluções e medidas mitigadoras 

para o período da pandemia e pós-pandemia”, completou.
“A queda da atividade turística em março por conta da pandemia e da necessidade de distanciamento 

social está confirmada com estes números que não são diferentes quando observamos a própria 

região Sudeste, onde estão concentrados os principais estados geradores de fluxo turístico no país”, 

afirmou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.
Vínhamos em um cenário de crescimento do setor. Estamos trabalhando junto às instituições que 

compõem o setor, secretarias municipais e instâncias de governança no sentido de criar ações de 

retomada da economia do turismo capixaba e já contamos com importantes apoios do Sebrae e Senar 

para que estas ações a curto, médio e longo prazos possibilitem a retomada do setor. Dorval Uliana - 

Secretário de Turismo

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-06-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

INFRAESTRUTURA
Lacen/ES: novos equipamentos para testes ultrarrápidos de Covid-19

Desde a última quinta-feira (04), o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ ES) aumentou sua 

capacidade de processamento em cerca de 600 a 700 amostras com a chegada e instalação de seis equipamentos 

VERI-Q, fabricados pela empresa ABBOTT. Esses equipamentos possuem um sistema confirmatório rápido e 

compacto de identificação do SARS-COV-2 (novo Coronavírus) pela metodologia de RT-qPCR e serão destinados às 

testagens de pacientes internados em hospitais de referências, aguardando confirmação da Covid-19. Também 

serão usados em amostras de pacientes internados em Pronto Atendimentos, visando a uma maior disponibilidade de 

leitos na rede, bem como na investigação 60-70% no quantitativo processado.
Esse aumento no processamento irá contribuir com o esforço e com a dedicação de nossos servidores, em especial 

às equipes da triagem e do setor de biologia molecular, que têm se dedicado de forma incansável e exemplar à 

garantia do diagnóstico da doença. A equipe se esmera ao manter ininterrupto o processamento mesmo durante o 

desabastecimento de kits de extração automatizada, por meio de um esforço combinado de extração manual de RNA.
Rodrigo Rodrigues - Coordenador do Lacen/ES

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (08-06-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


