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Apresentação

Este livro contém a narrativa de uma política bem-su-
cedida na área de segurança pública, que agora chega ao 
conhecimento dos leitores brasileiros em prestigiosa edição 
da Fundação João Mangabeira. Uma política que tive a res-
ponsabilidade e a honra de lançar, executar e conduzir pes-
soalmente como governador do Espírito Santo e que, com 
muito acerto, recebeu o nome de Programa Estado Presente 
– Em defesa da vida. Trata-se, aqui, do resgate de conceitos, 
diretrizes, projetos e ações que deram estrutura e direção a 
este programa e fizeram com que ele produzisse, em apenas 
quatro anos, resultados inéditos na redução dos índices de 
violência e criminalidade no estado, como atestam todas as 
estatísticas oficiais. Mas este é também um relato humano 
das transformações que ocorreram na vida de milhares de 
famílias alcançadas pelas novas oportunidades oferecidas, 
principalmente aos moradores das áreas mais vulneráveis.

À altura das eleições estaduais de 2010, a população 
capixaba vivia no limite do medo e da insegurança, com o 
crescimento descontrolado da violência e da criminalidade. 
No ano anterior, o Espírito Santo chegara próximo da casa 
de 60 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes, pas-
sando a ocupar a pouco honrosa segunda colocação no país 
em número de crimes letais. Não causava espanto, portanto, 
que a demanda central da população, naquele instante, de-
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saguasse no ideal, em todos os sentidos legítimo, de contar 
com mais segurança, paz e tranquilidade. Em cada esquina, 
em cada praça, em cada município, de Norte a Sul, podia-
-se ouvir o apelo por mais policiamento nas ruas e maior 
presença do Estado como fator de distensão em territórios 
vulneráveis e conflagrados.

Mas ouvir a inquietude das ruas era só o primeiro pas-
so. Decisivo, mesmo, era encontrar alternativas para ofere-
cer respostas consistentes e rápidas a esses anseios que a 
população externava, naquele momento. Anseios palpáveis e 
perfeitamente compreensíveis, pois era claro que os capixa-
bas haviam chegado ao limite extremo da intolerância com 
a situação que os indicadores mostravam de modo tão ex-
pressivo. Não era mais possível adiar o enfrentamento estru-
tural da criminalidade. Não havia mais lugar para programas 
e ações de segurança pública meramente paliativos, parciais 
ou improvisados. Mesmo porque os estudos mais avançados 
sobre o assunto demonstravam à exaustão a complexidade 
da violência urbana no mundo contemporâneo, com os seus 
múltiplos fatores determinantes. 

Assumir compromissos efetivos com essas reivindi-
cações que nos chegavam de todos os lugares durante a 
campanha era, então, obrigação e dever. E eu assumi for-
malmente o compromisso de, se eleito, dar ao Espírito Santo 
um programa que pusesse a vida em primeiro plano, como 
prioridade absoluta. Aquele era um compromisso – inúme-
ras vezes exposto por mim em debates, entrevistas, progra-
mas eleitorais e no corpo a corpo com os eleitores – que 
expressava uma vontade política inarredável e inegociável 
de suprir a ausência de uma política integrada de segurança 
pública e de um programa específico de enfrentamento da 
criminalidade no Espírito Santo. 
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8 Estado Presente – Em Defesa da Vida



Já na transição de governo, quando por fim as urnas de-
ram-me a missão de administrar o estado pelos quatro anos 
seguintes, comecei a ouvir, a conversar e a debater com es-
pecialistas em segurança pública, sociólogos e professores 
os primeiros desenhos conceituais do Programa Estado Pre-
sente. De Pernambuco, vinha também a contribuição inspira-
dora de outra experiência vitoriosa, mais especificamente o 
Programa Pacto pela Vida, executado pelo saudoso amigo e 
companheiro de partido, o ex-governador Eduardo Campos. 
Naquele momento, ainda estávamos esboçando as linhas 
conceituais e estratégicas da política que iríamos implantar, 
mas eu já construíra algumas certezas que remontavam à 
fase de campanha. 

Uma delas era que o programa a ser lançado seria eleva-
do ao status de política de Estado e conduzido pessoalmen-
te pelo governador. Eu estava preparado para coordenar as 
iniciativas e para acompanhar diariamente os indicadores de 
violência no Espírito Santo, especialmente os índices de ho-
micídios, pois só quem tem informações sabe se as ações 
estão sendo efetivas ou não. A outra certeza era que preci-
sávamos valorizar e modernizar as polícias (Militar, Civil e 
Bombeiros). E não só adotando um novo modelo de gestão, 
mas promovendo um verdadeiro choque de investimento em 
pessoal, equipamentos e tecnologia. 

Sem perder de vista a urgência exigida pela hora, mas 
sem ceder à afoiteza das soluções conceitualmente frágeis e 
tecnicamente mal planejadas, demos então os passos decisi-
vos para a construção de uma política de segurança pública 
que se apoiasse em dois pilares essenciais: a proteção poli-
cial e a proteção social. Inúmeras foram as interlocuções que 
tivemos com amplos setores, dentro e fora do governo, nas 
definições das metodologias de trabalho, na busca de apoios 
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e parcerias e no envolvimento de agentes operacionais que 
iriam trabalhar sob novos princípios de integração e conver-
gência. Queríamos um programa sólido, bem-articulado, e 
assim o construímos desde os primeiros atos. 

Mais detalhadamente, ao longo deste livro, o leitor terá 
uma visão completa, capítulo a capítulo, do processo de 
construção, execução e apropriação de resultados do Estado 
Presente, com o testemunho de moradores, o depoimento de 
especialistas e os números gerais sobre a abrangência de 
suas ações na vida capixaba, principalmente naquelas co-
munidades mais carentes de políticas públicas. Cabe ressal-
tar, contudo, a decisão política que deu corpo ao programa e 
permitiu que ele fosse lançado ainda no primeiro semestre 
de 2011, menos de seis meses após a nossa posse, reorga-
nizando todo o cenário institucional encontrado e estenden-
do suas ações integradoras para se tornar não um programa 
exclusivo do governo do Espírito Santo, mas de toda a socie-
dade capixaba. 

Dentro do governo, especialmente junto às corporações 
policiais, era preciso que ações efetivas demonstrassem e 
comprovassem o empenho direto do governador no aprimo-
ramento do sistema estadual de segurança pública. Mas o 
que significava isto, na prática? Significava recomposição de 
efetivos, com a promoção de concursos públicos que há mui-
tos anos não eram realizados no estado. Significava a oferta 
de programas de treinamento. Significava a construção de 
novas unidades para as polícias Civil e Militar e para o Corpo 
de Bombeiros, além da aquisição de viaturas, armas e equi-
pamentos modernos. E significava, acima de tudo, acompa-
nhamento permanente, com reuniões de trabalho semanais 
entre comandantes e delegados regionais e uma grande 
reunião mensal, sob minha coordenação direta. Dessas re-
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uniões de comando, que se repetiam todas as primeiras se-
gundas-feiras de cada mês, participavam a alta hierarquia da 
Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, os 
comandos operacionais dessas forças e representantes do 
Judiciário, do Ministério Público, das prefeituras municipais 
e de entidades da sociedade civil. E era nessas ocasiões que 
se faziam os diagnósticos de acertos e erros, analisavam-se 
minuciosamente os indicadores e cobrava-se o cumprimen-
to de metas e resultados.

A integração das polícias ocupou aquilo que poderia ser 
definido como a estratégia mais desafiante no corpo concei-
tual do programa. E isto porque não havia no estado prática 
suficiente de trabalho conjunto entre as polícias. Não havia 
uma experiência sólida, monitorada e avaliada nessa direção, 
que pudesse nos servir de parâmetro e orientação. Ao con-
trário, sabíamos que haveria resistências a essa integração 
pretendida e que não seria fácil conquistá-la e consolidá-la. 
O processo teria de ser paulatino, crescente, com ajustes e 
aperfeiçoamentos, até alcançarmos o momento, como al-
cançamos, em que um comandante da Polícia Militar e um 
delegado da Polícia Civil passassem a atuar conjuntamente, 
tanto nas operações de campo quanto no planejamento in-
tegrado com base na análise de informações e estatísticas 
referentes à criminalidade. 

Mas, apesar de todas as dificuldades entrevistas, anun-
ciadas e constatadas, seguimos em frente, com a certeza de 
que só teríamos o sucesso esperado no combate à crimina-
lidade, como a população exigia, se o envolvimento das cor-
porações com o Estado Presente fosse amplo, dos oficiais 
aos soldados, dos delegados aos investigadores, escrivães 
e peritos. Era preciso, sobretudo, que as forças policiais do 
Espírito Santo sentissem no dia a dia, concretamente, o apoio 

Apresentação

Estado Presente – Em Defesa da Vida 11



do governo, para que se vissem de fato como participantes 
– e protagonistas – das transformações necessárias na área 
de segurança pública.

Outro ponto que merece destaque em qualquer visão re-
trospectiva do processo que nos levou à construção do Es-
tado Presente, por sua importância estratégica, é o esforço 
de inteligência realizado para definir as áreas mais vulnerá-
veis à criminalidade, exatamente aquelas com mais elevados 
e agudos problemas sociais. Majoritariamente concentradas 
na Grande Vitória, mas também com ramificações em gran-
des municípios do interior, as cerca de 30 áreas selecionadas 
e metodologicamente definidas seriam o foco prioritário da 
primeira fase do programa, pois era ali que os cidadãos e as 
famílias se encontravam mais carentes de políticas públicas, 
de serviços básicos, de estímulo às economias locais e de 
acesso a espaços de cultura, esporte, lazer e cidadania.

Vislumbrava-se, portanto, o outro pilar do Programa Es-
tado Presente, o pilar da proteção social, no qual aglutinaría-
mos ações e projetos originários da administração direta e 
indireta, o que significa dizer de todo o governo. A determi-
nação era para que cada órgão, cada secretaria elaborasse 
e colocasse em prática uma programação específica para as 
áreas selecionadas. Pastas de forte perfil social, como Edu-
cação, Esportes e Cultura, por exemplo, mas também Habita-
ção e Saúde, passavam a ter papel de protagonistas no novo 
programa que nascia. Além, é claro, de manter em dia suas 
atribuições específicas.

Dito de modo mais claro, a política de segurança públi-
ca que implantávamos no Espírito Santo não se restringia à 
atuação exclusiva da Secretaria de Segurança Pública e Defe-
sa Social, mas teria agora contribuição regular e cotidiana de 
toda a estrutura de governo. Tanto que, de dois em dois me-
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ses, na Sala de Decisão instalada no último andar do Palácio 
da Fonte Grande, eu me reunia com todos os secretários e di-
rigentes de órgãos para repetir o que ocorria, no mesmo local, 
durante as reuniões mensais com os comandos das polícias: 
monitorar o andamento de projetos, cobrar providências, cor-
rigir rumos e analisar os resultados de cada área.

A título de exemplo, cabe mencionar aqui que, tão logo 
assumi o governo, solicitei à minha equipe de estatística da-
dos diários sobre as ocorrências de criminalidade no estado. 
Pontualmente, às seis e meia da manhã, eu tinha sobre minha 
mesa de trabalho informações detalhadas sobre as ocorrên-
cias do dia anterior, sempre comparadas com o mesmo pe-
ríodo dos anos anteriores. E tenho a certeza de que esse en-
volvimento direto do governador na radiografia periódica da 
violência foi fundamental para motivar igual envolvimento de 
todos os escalões da administração.

Não estaria completo o ordenamento institucional que 
daria suporte ao Programa Estado Presente sem outra medi-
da política e administrativa que tomamos, com a criação da 
Secretaria de Estado Extraordinária de Ações Estratégicas, a 
SEAE. Enxuta em seu organograma, sem gerar gastos signi-
ficativos para o governo, a nova secretaria recebeu a incum-
bência de ser a instância coordenadora e executiva do pro-
grama. Sua função primordial era estabelecer pontes entre 
todos os atores envolvidos, monitorar, avaliar e ajustar meto-
dologias de trabalho, produzir diagnósticos, viabilizar apoios 
externos e outras atribuições igualmente relevantes para um 
programa com tal envergadura. 

Dito de modo figurado, a SEAE tornou-se o olhar avança-
do do governador, para que prazos e objetivos fossem cum-
pridos e os resultados avaliados. Mas foi também o instru-
mento fundamental para garantir a integração de áreas tão 
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distintas e a convergência das ações realizadas. E esse papel 
foi determinante para que alcançássemos as metas traçadas, 
substituindo, nos territórios alcançados pelo programa, a in-
segurança e o medo pela certeza de que o Estado se fazia 
cada vez mais presente no desafio de estabelecer a paz.

Somos um país com desigualdade social crônica. E, 
mesmo levando em conta a interferência de outros fatores, 
como o tráfico de drogas, por exemplo, é sem dúvida nessa 
desigualdade que está plantada uma das mais fortes raízes 
do quadro assustador de violência que vem predominando 
principalmente nos médios e grandes centros urbanos bra-
sileiros. A curva ascendente da criminalidade já soara seu 
alarme estridente, dando conta de vidas perdidas, de famílias 
destroçadas, de juventude sem futuro e de degradação cres-
cente das relações sociais em territórios conturbados pela in-
termitência do crime. Assim no Brasil, assim no Espírito San-
to. E começar a inverter essa curva perversa foi o reconhecido 
mérito do Programa Estado Presente. Afinal, quando recebe-
mos o governo, nossa marca era de 52,5 homicídios por 100 
mil habitantes, para uma média nacional de 26 mortes por 
100 mil habitantes. Ao concluirmos o mandato, já havíamos 
descido à taxa de 39,4 homicídios por 100 mil habitantes.

Dito de modo mais coloquial, afirmaria que pegamos um 
trem descarrilado e o entregamos novamente nos trilhos, em 
quatro anos. Com o programa, tivemos a perspectiva concre-
ta de levar o Espírito Santo a pelo menos igualar-se à média 
nacional em número de homicídios. E vimos essa perspectiva 
se concretizando ao deixarmos para trás a posição de segun-
do estado mais violento do Brasil, em 2010, para ocuparmos a 
oitava colocação nacional, em 2013. Ainda eram taxas muito 
altas, obviamente. Mas é preciso considerar que, nesse mes-
mo momento, a maioria dos estados brasileiros viu os indi-
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cadores de violência e criminalidade aumentando ano a ano 
em seus territórios, enquanto o Espírito Santo contabilizava 
quedas consecutivas, no mais longo período de redução da 
violência de toda a história capixaba.

Com olhar em retrospectiva, do modo como vai relatado 
nas páginas a seguir, é reconfortante constatar mais uma vez 
– e também dar agora a conhecer a um público maior – o 
acerto de projetos como o Coordenadores de Pais ou o Es-
porte pela Paz, ou ainda os verdadeiros mutirões voluntários 
de serviços públicos levados às comunidades por meio das 
Ações pela Cidadania. Igual gratificação nos vem por termos 
conseguido criar delegacias de plantão em todas as micror-
regiões capixabas, eliminando os enormes vazios que obriga-
vam as forças policiais sediadas no interior a enfrentar longas 
distâncias apenas para registrar uma ocorrência. 

A esse respeito, lembro que, no início do governo, ocor-
reu um delito em Ponto Belo, não muito distante da divisa 
com Minas Gerais, mas a ocorrência teve de ser registrada 
na Serra, na região metropolitana de Vitória, porque cidades 
como São Mateus ou Linhares não contavam com delegacia 
de plantão. Tínhamos, assim, uma situação em que o policial, 
ao fazer esses deslocamentos, deixava sua base desguarne-
cida, desgastava a viatura e consumia tempo e combustível 
que seriam melhor aproveitados na prevenção e contenção 
de crimes em sua base operacional.

A título de mais exemplos, poderia citar a criação de 
dez bancos comunitários que, atuando junto às associações 
de micro e pequenos empresários, passaram a dar impulso 
à economia naqueles aglomerados até então sem futuro e 
sem perspectiva. Citaria ainda que, por meio da colaboração 
efetiva do empresariado do Espírito Santo e de vários outros 
setores, pudemos estruturar ações de ressocialização de 
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detentos não só com postos de trabalho, mas também em 
cursos profissionalizantes. Sem mencionar as oportunidades 
abertas para a redução drástica dos índices de analfabetismo 
na população carcerária, com a garantia de acesso à educa-
ção formal e até condições para que os detentos pudessem 
disputar vagas no ENEM. Por fim, não poderia esquecer de re-
gistrar a criação do Rede Abraço, um programa que abriu no-
vas perspectivas e esperanças para as famílias com parentes 
em luta contra a dependência química. Como parte do Rede 
Abraço, implantamos um grande centro de acolhimento em 
Vitória, onde as famílias passaram a encontrar apoio, assis-
tência psicológica e encaminhamento para as 16 comunida-
des terapêuticas associadas ao programa em todo o estado. 

A perseverança que nos moveu para dar ao Espírito Santo 
uma política de segurança pública condizente com o potencial 
e as necessidades do estado, permitindo a construção de um 
ambiente mais pacífico para a vida, a economia e o desenvol-
vimento, trouxe também alguns ensinamentos úteis a toda a 
sociedade. Um dos principais foi a noção de processo, pois a 
população tarda um pouco a constatar os efeitos que uma po-
lítica dessa grandeza vai inserindo em seu cotidiano, dia após 
dia. Mas, de repente, os cidadãos e suas famílias percebem que 
há no bairro uma Patrulha da Comunidade e que essa patru-
lha estará ali, presente e inarredável, para lhes dar segurança. 
Também aos poucos, começam a notar que o próprio ambien-
te da cidade em que vivem começa a ficar mais leve, que as 
ruas estão mais tranquilas, que a vida em suas comunidades 
fica melhor. Assim, passo a passo, o que era apenas sensação 
se torna certeza. E essa certeza de que há um novo tempo em 
construção gera efeitos irradiadores pelo conjunto da socieda-
de, fazendo com que as próprias famílias passem a contribuir 
para transformar praças de guerra em espaços de paz.
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Essa noção de processo foi também um aprendizado 
que obtivemos das próprias forças policiais. Ao notar que 
os novos equipamentos chegam, que as condições de tra-
balho melhoram, que há tecnologia disponível, que câmeras 
de videomonitoramento estão sendo instaladas como alia-
das no combate ao crime, que os inquéritos se agilizam, que 
a operação integrada entre as corporações traz resultados, 
o policial sente-se envolvido e responsável, abraça o pro-
grama e trabalha para atingir os objetivos e metas estabe-
lecidos. Com isto, ganham as corporações, ganha o Estado 
e ganha a população.  

Talvez sejam esses ensinamentos, mais até que os re-
sultados contabilizados, o maior legado que o Programa Es-
tado Presente deixa para o Espírito Santo. É a certeza de que 
o planejamento, a determinação política e perseverança na 
execução de programas que se comprovaram exitosos são 
capazes de levar à transformação até mesmo das realida-
des mais adversas. Plantamos bases sólidas para fazer com 
que o Espírito Santo deixe de figurar em posição de destaque 
no mapa nacional da violência. E a influência positiva desse 
trabalho nas estatísticas de redução da criminalidade conti-
nuarão produzindo efeito por mais algum tempo. Mas, para 
que não haja descontinuidade na curva decrescente conquis-
tada, é preciso que os fundamentos conceituais, estratégicos 
e operacionais do programa sejam mantidos. Com o Estado 
Presente, o Espírito Santo começou a virar uma das páginas 
mais trágicas de sua história. Agora, é seguir em frente, man-
tendo a segurança pública como prioridade e trabalhando 
para consolidar uma sociedade que faça da paz sua grande 
meta e da vida seu valor maior.

Apresentação
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A criminalidade violenta é, sem dúvida, um dos maiores 
desafios da sociedade contemporânea, visto que se apresenta 
como obstáculo ao desenvolvimento humano e econômico, afe-
tando diretamente a qualidade de vida das pessoas, seu cotidia-
no, suas comunidades e instituições. Neste sentido, a proteção 
à vida, assim como à integridade física e material, reveste-se 
de requisito fundamental para que as pessoas possam ampliar 
suas capacidades e exercer de maneira efetiva suas liberdades.

Nas últimas décadas, o país experimentou avanços im-
portantes, tanto em relação aos níveis de desenvolvimento 
econômico, quanto nos indicadores de desenvolvimento hu-
mano. O Relatório de Desenvolvimento Humano Global 2013, 
elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), reflete o cenário positivo por que passou 
o país: revela o estudo que, entre 1991 e 2010, o Brasil apre-
sentou um crescimento de 47,5% em seus indicadores de de-
senvolvimento humano, saindo da condição de “Muito Baixo 
Desenvolvimento Humano”, registrada em 1991, com IDHM 
de 0,493, para o status atual de “Alto Desenvolvimento Huma-
no”, com IDHM de 0,727. Contudo, apesar dos avanços eco-
nômicos e sociais, a criminalidade violenta persiste em nos 
desafiar ao se manter em patamares muito elevados. 

Álvaro Rogério Duboc Fajardo
Delegado de Polícia Federal

Ex-secretário Extraordinário de Ações Estratégicas  
do Governo do Espírito Santo
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Por sua vez, dados do relatório global sobre homicídios 
produzido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crimes (UNODC), revelam que quase meio milhão de pessoas 
(427 mil) foram assassinadas ao redor do mundo em 2012, 
das quais, aproximadamente 50 mil foram vitimadas no Bra-
sil. Entretanto, infelizmente, esse resultado não é um ponto 
fora da curva na série histórica de assassinatos no país, por-
quanto reflete o processo de aumento de violência que ex-
perimentamos nas últimas décadas. Dados extraídos do Sis-
tema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS/MS) 
revelam que os indicadores de violência letal no Brasil quase 
triplicaram entre 1980 e 2010. No mesmo período, a violên-
cia letal no Espírito Santo apresentou um cenário ainda mais 
grave, registrando índices muito superiores a média nacional.

Convém notar, entretanto, que embora o crescimento 
econômico seja uma condição necessária para o desenvolvi-
mento humano, por si só não é suficiente para conter a crimi-
nalidade violenta. Variáveis como a pobreza, a desigualdade 
e o desemprego não explicam, por si mesmas, a intensidade 
e as dinâmicas da criminalidade, visto tratar-se de fenômeno 
extremamente complexo que apresenta uma multiplicidade 
de fatores determinantes que inclui variáveis de natureza ins-
titucional, demográfica, econômica, social, cultural, individual 
e comunitária. Entender quais são e de que forma tais fato-
res se relacionaram ao processo de violência e vitimização no 
Brasil nos últimos anos é o primeiro passo para que possa-
mos estabelecer estratégias e propor intervenções eficientes 
para enfrentar o problema.

Dentre as condicionantes que permitem explicar o cená-
rio atual, a impunidade – ocasionada pela incapacidade de for-
mulação e execução de políticas públicas eficientes – possui 
especial relevo. A baixa capacidade de resposta institucional 
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por parte do sistema de justiça e segurança gerou um ambien-
te de insegurança e impunidade nas últimas décadas. A visão 
reducionista das políticas tradicionais com foco exclusivo no 
endurecimento do sistema legal, sem, contudo, enfrentar o 
problema em todas as suas dimensões, produziu um colapso 
no sistema de segurança pública e aplicação da lei. Nada obs-
tante o aumento dos indicadores criminais, esse modelo gerou 
um sistema prisional superlotado, ineficiente e desumano.

A par dos déficits institucionais, variáveis de natureza 
social, cultural e ambiental, em contextos específicos, tam-
bém incidem em tipos e dinâmicas de violência e vitimização, 
gerando fatores de riscos e vulnerabilidades que contribuem 
para o agravamento do problema, dentre os quais é possí-
vel citar: o crescimento urbano desordenado e com grande 
concentração demográfica em algumas regiões; mudanças 
culturais profundas, sobretudo nos arranjos familiares, com 
aumento significativo de lares monoparentais, bem como a 
evasão escolar, são causas que se correlacionam favorecen-
do o desenvolvimento da dinâmica criminal que se reflete no 
agravamento do processo de violência e vitimização. 

Neste cenário de baixa capacidade institucional e desor-
ganização social, a forte presença de facilitadores como o uso 
abusivo de álcool, o tráfico de entorpecentes e o fácil acesso a 
armas de fogo, sobretudo em regiões com altos índices de vul-
nerabilidade social, agravam significativamente o problema.

No Espírito Santo, o processo de expansão da violência 
letal não difere muito do contexto nacional. Dentre os fatores 
capazes de explicar o crescimento exponencial das taxas de 
violência letal registrado nas últimas décadas, destaca-se a 
súbita transformação da estrutura econômica capixaba ex-
perimentada a partir da década de 1970, com forte impacto 
na distribuição socioespacial do estado.
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A implantação dos grandes projetos nesse período, com 
a instalação das plataformas industriais na Região Metropo-
litana da Grande Vitória (RMGV), associada à retração econô-
mica da atividade cafeeira, promoveu grande fluxo migratório 
do interior em direção ao centro urbano capixaba, bem como 
atraiu grande contingente de imigrantes vindos do Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais e Bahia, que se instalaram na RMGV em 
busca de oportunidades de emprego. Todavia, o forte cresci-
mento demográfico e econômico não se fez acompanhar, na 
mesma proporção e ao mesmo tempo, de investimentos e po-
líticas públicas capazes de atender à nova realidade urbana.

Essa profunda transformação na distribuição socioespa-
cial capixaba fica evidente na leitura dos registros censitários 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre 
1970 e 2010, a taxa de variação populacional do Espírito San-
to registrou um aumento de 120%, enquanto a taxa de ocu-
pação populacional da RMGV – hoje composta pelos municí-
pios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e 
Fundão – sofreu um incremento de 307% no mesmo período. 
A brusca alteração na estrutura demográfica da RMGV, so-
mada à ineficácia do planejamento urbano e à ausência de 
políticas públicas consistentes – em especial para o setor de 
segurança pública e defesa social –, acabaram por produzir 
uma espiral de violência refletida nas altas taxas de homicí-
dios registrados nas décadas seguintes.

Neste cenário, assume a gestão estadual em 2011 o 
então senador Renato Casagrande. Ao eleger a “Prevenção 
e Redução da Criminalidade” como eixo prioritário do Plano 
Estratégico de seu governo (Novos Caminhos), Casagrande 
sinaliza de forma clara que a Segurança Pública receberia 
atenção prioritária de toda estrutura governamental enquanto 
política pública transversal e multidisciplinar. 
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Diante de um cenário sabidamente complexo e desafia-
dor, não há outro caminho a ser trilhado se não por meio de 
um planejamento eficaz que vise impactar decisivamente no 
problema da criminalidade. A partir da compreensão de que 
os avanços em matéria de segurança pública não resultam 
de ações isoladas, mas de uma política com enfoque multis-
setorial, coordenada e orientada por uma estratégia integral, 
o governador Renato Casagrande instituiu, nos primeiros dias 
de governo, a Secretaria de Estado Extraordinária de Ações 
Estratégicas (SEAE), estrutura governamental vinculada dire-
tamente ao seu gabinete com o propósito específico de pla-
nejar, integrar e coordenar todo o esforço governamental para 
incluir a prevenção como componente integral da política de 
segurança pública.

Assim, em maio de 2011, foi apresentada à sociedade 
capixaba a nova política de segurança pública do Espirito 
Santo – o Programa Estado Presente Em Defesa da Vida. Com 
ampla visão do problema, e fugindo da interpretação reducio-
nista na qual se confunde a atividade policial com a própria 
política, o Programa Estado Presente propôs uma abordagem 
moderna no tratamento da questão, ao associar estratégias 
de controle da criminalidade com ações de prevenção social 
da violência. Sob dois eixos estratégicos, Controle e Preven-
ção, abordou de maneira integral os fatores e condicionantes 
do delito e os aspectos institucionais que permitissem me-
lhorar a efetividade e a capacidade de resposta do sistema de 
segurança pública e aplicação da lei. 

As distintas ameaças à segurança pública necessitam de 
respostas diferenciadas que considerem os fatores causais e 
as dinâmicas próprias da delinquência em suas representa-
ções territoriais. Razão pela qual o programa estabeleceu um 
conjunto de ações e estratégias específicas de controle da 
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criminalidade para cada instituição policial, ao mesmo tempo 
em que articulou, de forma transversal, toda estrutura de go-
verno na implementação de projetos que visassem ampliar os 
fatores de proteção e de prevenção à violência, sempre pauta-
da por princípios democráticos.

Ciente de que as condições encontradas em 2011 não 
eram suficientes para fazer frente à crescente onda de violência 
e de criminalidade, e que para devolver a sensação de seguran-
ça da população capixaba era preciso enfrentar a impunidade 
a partir do resgate da capacidade operacional das instituições 
policiais, Renato Casagrande instituiu o Programa Estado Pre-
sente, que em quatro anos realizou o maior volume de inves-
timento em Segurança Pública jamais visto no Espírito Santo; 
que implicou ações de modernização das agências policiais 
mediante recursos em novas ferramentas de investigação, re-
composição de efetivos, melhoria das infraestruturas das cor-
porações, do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Mais ainda: para garantir a efetividade de todo esse es-
forço, foi executado um modelo de gestão com mecanismos 
de controle, indicadores estratégicos e metas específicas para 
cada instituição policial dentro de um mesmo território. Consi-
derando que a violência e a criminalidade não se apresentam 
de maneira homogênea em todo o estado e que, portanto, a 
estratégia de intervenção pressupunha uma abordagem inte-
grada das instituições policiais e baseada nas dinâmicas da cri-
minalidade em cada localidade, o programa promoveu o reor-
denamento da organização territorial das polícias Civil e Militar 
a partir de um modelo dinâmico e participativo, que privilegiou o 
planejamento, o monitoramento e a avaliação permanente dos 
impactos das ações de controle e prevenção da violência.  

Como cediço, as iniciativas exitosas em matéria de se-
gurança pública com enfoque multissetorial indicam a neces-
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sidade de estratégias e mecanismos de governança capazes 
de envolver os diversos atores na solução do problema, a 
partir de uma visão integral. Em igual medida, a correta com-
preensão dos objetivos e metas do programa de controle da 
criminalidade e prevenção da violência é basilar para o suces-
so de uma política nesta área. 

Igualmente basilar para resgate da capacidade de res-
posta do sistema de segurança pública, foi a percepção de 
que era necessário investir fortemente em mecanismos de 
prevenção à violência, sobretudo em territórios com altos ín-
dices de criminalidade e vulnerabilidade social, sem perder de 
vista que a prevenção da violência é um campo interdiscipli-
nar que se beneficia – e se enriquece – do diálogo entre as 
mais variadas instituições. 

Sublinhava-se ainda, considerando-se as múltiplas cau-
sas da violência e da criminalidade, não caber somente aos 
órgãos de segurança pública e de justiça criminal a ação para 
prevenir o crime. Em outras palavras, aspectos legais, repres-
são qualificada e ostensividade policial já estão tradicional-
mente no horizonte das políticas públicas de segurança. O 
desafio verdadeiro, incorporado pelo Programa Estado Pre-
sente, foi compreender que os mais diversos setores do poder 
público e da sociedade também possuem responsabilidades 
quanto a esse fenômeno.

Em síntese, estava aí o núcleo irradiador do Programa 
Estado Presente: envolver toda a estrutura de governo para 
ampliar tanto os fatores de proteção quanto diminuir as cau-
sas de risco à violência, com forte influência na modalidade 
de planejamento governamental que expandisse garantias e 
direitos nos territórios acima mencionados. Mais ainda: para 
assegurar as capacidades de intervenção e a efetividade des-
sa política, adotou-se como imprescindível a cooperação e as 
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parcerias com o setor produtivo e a sociedade civil, pautada 
na consolidação de uma governança democrática e participa-
tiva, orientada para resultados. 

E ainda decorrente desse novo desenho conceitual que 
passava a vigorar na área de segurança pública no Espírito 
Santo, um importante aspecto no nível da gestão foi encorajar 
os investimentos das outras secretarias para melhorar a qua-
lidade de vida dos cidadãos nos aglomerados focados pelo 
programa. Sabíamos que o resultado direto dos mecanismos 
de articulação e de coordenação é a prevenção da violência 
ser compartilhada entre todas as pastas, num procedimento 
de corresponsabilidades em toda a estrutura de governo sob 
a diretriz e o acompanhamento da SEAE. Ou seja: todos pos-
suíam um papel a desempenhar na nova política.

O modelo adotado pelo programa pressupunha, assim, 
uma abordagem integral, a partir de três níveis interligados: o 
comunitário, o individual e a atenção ao universo juvenil. 

No âmbito comunitário, foi dada importância aos fatores 
da comunidade e o contexto mais amplo das relações sociais 
e ambientais como moradias, melhorias urbanas, espaços 
públicos e de convivência, fortalecendo o tecido social. 

No individual, fomentaram-se melhorias nas condições 
e no acesso aos direitos sociais que assegurassem o pleno 
desenvolvimento do cidadão. 

Por fim, na atenção ao universo juvenil, a nova política 
combinou estratégias direcionadas aos fatores de risco, cujo 
foco era contribuir para o desenvolvimento de habilidades so-
ciais e cognitivas e suas práticas de comportamento, no con-
texto de políticas mais amplas para a juventude.

Esses três níveis predominantes estruturaram as linhas 
de ação do eixo Proteção Social do Programa Estado Presen-
te, que, por meio da coordenação interinstitucional, procurou 
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lograr mudanças reais, visíveis, na história em construção dos 
indivíduos, das comunidades e dos territórios, com o atributo 
inegavelmente transformador dessas realidades, revertendo 
as suas ações em segurança e convivência dos cidadãos.

Deve-se recordar que a segurança pública tornou-se um 
desafio para a sociedade brasileira contemporânea e, sobre-
tudo, para os capixabas. Reconhece-se também que o debate 
em torno desse fenômeno já era recorrente na agenda política 
do Espírito Santo, haja vista a alta letalidade que a criminalida-
de e a violência se revestiam. No entanto, somente em 2011 ela 
entra na agenda governamental de maneira prioritária, rece-
bendo energias, atenções e articulando os apoios necessários.

Se referenciarmo-nos no período que dá início à redemo-
cratização, é incontestável que nenhuma política pública de se-
gurança foi capaz de reverter, em tão pouco tempo, a espiral de 
violência que tomou o Brasil e o Espírito Santo, em particular. 
Contudo,  quando restringimos a análise à série histórica de ho-
micídios dolosos em terras capixabas, fica evidente que o Pro-
grama Estado Presente foi a primeira política implementada ca-
paz de reverter tal cenário de maneira comprovadamente eficaz. 

Longe ainda estamos de patamares aceitáveis. Mas em 
apenas uma gestão, em não mais do que quatro anos de gover-
no, com a inauguração de um novo paradigma por meio de uma 
política fundamentada em segurança, convivência e cidadania, 
foi possível que o Estado do Espírito Santo conquistasse um feito 
histórico em área tão desafiadora e complexa, descendo à menor 
taxa de homicídios por cem mil habitantes dos últimos 22 anos. 
Pela primeira vez, desde 1980, que o Estado do Espírito Santo 
deixa de figurar entre os cinco estados mais violentos do país.  

Ao nível das políticas públicas brasileiras, este foi o 
maior entre os diversos legados do Programa Estado Pre-
sente para os capixabas.
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UMA POLÍTICA DE ESTADO 
EM FAVOR DA VIDA1





Presença. Estar presente. Estar com, estar junto de. De 
sua raiz etimológica latina: praesens. Ou seja: o que está à 
vista e que, em dado momento, encontra-se no mesmo local 
em que acontece um fato. Mais ainda: estar presente onde é 
preciso que se esteja. Por exemplo, proteger o que se encon-
tra desprotegido, ou para prevenir e defender o que se acha 
sob ameaça e risco.

A partir desses significados que os dicionários enume-
ram para a noção de presença, seria possível a criação de uma 
rede quase infindável de analogias. E a riqueza da língua portu-
guesa se encarregaria de multiplicar a diversidade de sentidos 
para essa ideia. Não só para os sentidos, mas igualmente para 
sua aplicabilidade, vária e diversa, no dia a dia das pessoas.

Mas a acepção que aqui interessa para a expressão “es-
tar presente” não é a que remete à presença passiva, neutra, 
imóvel, que meramente assiste e observa o que se passa pe-
las janelas do mundo. A acepção é outra, exatamente no lado 
oposto. É aquela aplicada a uma determinada ação social, a 
uma determinada ação política. É a presença ativa, executora, 
planejada para gerar cenários mais humanos, mais justos, em 
busca de resultados específicos no campo das relações entre 
pessoas, grupos e territórios.

Melhor dito: é a acepção incorporada a uma política de 
Estado, com base em escolhas feitas por um governo e por 
um governante, para se posicionar contra o que se manifesta 
como grave ameaça para a sociedade. No caso, a questão da 
violência e da criminalidade.

1. Simbologias para uma ideia de presença
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Estar presente, enfim, para agir, executar, decidir, enfren-
tar, para ocupar socialmente os chamados vazios abando-
nados pelas políticas públicas. Estar presente por meio da 
educação, da saúde, dos esportes, dos serviços públicos de 
qualidade, das ações policiais preventivas e de controle na-
queles territórios que a criminalidade, ao longo das décadas, 
havia transformado em feudos de seu exclusivo domínio. Es-
tar presente em nome e em defesa da vida. 

Uma política de Estado em favor da vida
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Ainda no decorrer da campanha eleitoral de 2010, o en-
tão candidato pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Renato 
Casagrande, afirmava que, uma vez eleito, se eleito, enfren-
taria a questão da segurança pública no Espírito Santo como 
política de Estado, vinculando-a não apenas a uma pasta es-
pecífica de sua administração, mas ao próprio gabinete do 
governador. Com essa disposição, Casagrande invocava di-
retamente à sua pessoa e ao seu cargo a responsabilidade 
primeira de travar um bom, mas também árduo e dificultoso 
combate: reduzir os altos índices estaduais de violência, es-
pecialmente de homicídios. 

A afirmação, emitida no calor do debate eleitoral, po-
deria ser ouvida (e lida) à semelhança do varejo farto das 
promessas que sempre se repetem ao limite da banalização, 
durante uma campanha política. Mas, no sentido oposto dos 
costumeiros e fugazes acenos de palanque, ao expor o que 
pensava sobre o tema e revelar como o trataria, o então can-
didato sinalizava as primeiras diretrizes, os primeiros funda-
mentos, os primeiros pilares do que viria a ser o Programa 
Estado Presente – essa convergência de projetos e ações 
em favor da paz social levada a efeito com a mobilização 
estruturada e sistêmica de todo o governo, sob o comando 
direto do chefe do Executivo.

O que foi dito, foi feito. Em 28 de maio de 2011, um sá-
bado pela manhã, pouco menos de seis meses após tomar 
posse em 1º de janeiro, o governador Renato Casagrande lan-
çou aquele que viria ser o programa mais exitoso de sua ges-

2. Antecedentes de uma decisão política
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tão. E a dimensão exata da solenidade de lançamento desse 
complexo e bem-amarrado conjunto de ações anunciado no 
Palácio Anchieta por Casagrande poderia ser resumida numa 
expressão: um esforço concentrado em defesa da vida. 

Por quê? Porque a metodologia para pôr freio nas então 
crescentes e assustadoras estatísticas sobre a criminalida-
de no Estado do Espírito Santo vinha estruturada para muito 
além dos costumeiros operadores estritamente policiais de 
combate à violência. Depois de décadas de uma abordagem 
exclusivamente repressiva, colocava-se em prática o entendi-
mento de que combater a violência exigia muito mais do que 
a realização de ações a cargo dos aparatos policiais. Sob o 
amparo dos conceitos predominantes de prevenção e contro-
le – ou eixos estratégicos, conforme a nomenclatura técnica 
adotada –, o que se pretendia para o Espírito Santo era um 
novo modelo de segurança pública. 

Em outras palavras, o que o governo se propunha a exe-
cutar, sem tréguas e de maneira ininterrupta, para reverter os 
indicadores de uma verdadeira tragédia que se abatia ano 
após ano sobre as famílias capixabas, não era uma política 
de segurança pública em sentido estrito e rígido, estanque. 
Era, sim, um conjunto articulado de políticas setoriais, ou uma 
verdadeira política integrada de Estado. Era um novo arranjo 
institucional de ações combinadas, confluentes e convergen-
tes, que começasse a se traduzir, já em curto prazo, numa 
ambiência de paz para os capixabas.

De que modo? Por exemplo, pelos investimentos em 
obras e serviços de urbanização, para inserir a melhoria nas 
condições de vida da população nos marcos da cidadania, 
com o entendimento de que uma existência mais digna e jus-
ta contribui para reduzir a tensão social e, com ela, a vulnera-
bilidade aos fatores ativos do crime. 
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Outro exemplo? Pelos projetos específicos nas áreas de 
saúde e educação, de esporte, lazer e cultura, estendendo a 
presença e os deveres do Estado às regiões e comunidades 
menos favorecidas.

E ainda pela ampliação da oferta de cursos de qualifi-
cação profissional para difundir conhecimentos e oportuni-
dades nas comunidades onde a falta de perspectiva quanto 
ao futuro torna os moradores, principalmente os mais jovens, 
vulneráveis aos apelos da criminalidade.

E também pela ampliação e modernização da infraes-
trutura de segurança pública estadual, para que esta se 
adequasse ao novo modelo de enfrentamento da criminali-
dade, com a aquisição de novos equipamentos e a contra-
tação de novos efetivos policiais, capazes de dar consistên-
cia e corpo a uma cobertura mais abrangente do mapa da 
violência no Espírito Santo. 

Não sem motivo, para dar a arrancada nesse reordena-
mento institucional que inaugurava um novo modo de tratar 
a questão da violência no Espírito Santo, a primeira região es-
colhida para dar curso ao funcionamento do Programa Esta-
do Presente foi o município de Vila Velha, na Grande Vitória. 
Com mais exatidão, um conjunto de onze bairros que formam 
a Grande Terra Vermelha, a saber: Morada da Barra, João 
Goulart, Normília da Cunha, Ulisses Guimarães, Barramares 
(Estrela), Cidade da Barra, São Conrado, Riviera da Barra, Ter-
ra Vermelha, Jabaeté e 23 de Maio.

Em declaração publicada no jornal A Gazeta do dia se-
guinte ao lançamento, Casagrande sublinhava os alvos fun-
damentais do programa:

– Vamos enfrentar a violência com a força policial e tam-
bém com as atividades de ação social. O Estado estará pre-
sente nessas regiões mais vulneráveis, desenvolvendo pro-
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gramas com as prefeituras e nossas secretarias. Toda essa 
atividade visa diminuir os índices de criminalidade.

O que significava dizer: lado a lado, e indissociável do 
foco na redução daqueles índices assustadores pelo con-
trole policial, o governo do Espírito Santo deveria desenca-
dear um amplo elenco de ações inclusivas, promotoras de 
cidadania e de melhoria nas condições de vida dos mora-
dores, especialmente nas regiões ao abandono das políti-
cas públicas – aquelas mais socialmente desprotegidas e à 
mercê da criminalidade.

Mas, para melhor compreensão do alcance do programa 
e de seu comprovado êxito, de suas parcerias locais ou inter-
nacionais, das premiações que lhe foram conferidas e de sua 
receptividade por parte de especialistas, em fóruns e semi-
nários sobre o tema, não se pode perder de vista os alicerces 
conceituais que, na origem, lhe deram sustentação. Em espe-
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cial, o conceito de segurança cidadã, conforme adotado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e diversos outros organismos, a exemplo do Banco Mundial 
(BIRD) ou Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Trata-se do entendimento de que, sendo a violência mul-
ticausal, originária de fatores diversos, combatê-la requer 
ações plurais, com múltiplos enfoques, e o esforço conjunto 
e parceiro tanto dos gestores públicos quanto da sociedade, 
com vistas a esta que é uma valiosa e inegociável conquista 
civilizatória: a manutenção da paz.

Foi sobre essa concepção de base, irradiadora do con-
ceito de segurança cidadã, que o programa elaborado pelo 
governo do Espírito Santo calçou-se nos dois mencionados 
eixos estratégicos: controle da criminalidade e prevenção à 
violência. Em outras palavras, oferecendo respostas diferen-
ciadas às diferentes causas da violência; atuando em cada 
região ou território com ações específicas de controle da cri-
minalidade; e mobilizando toda a estrutura de governo a fim 
de que fossem asseguradas aos cidadãos capixabas e às 
suas famílias tanto a proteção policial – dentro dos marcos 
dos princípios democráticos – quanto a proteção social, no 
paradigma de uma sociedade mais justa. 
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Há uma pergunta subjacente a toda ação humana, seja 
concluída ou em andamento, individual ou coletiva, praticada 
por entidades ou governos, que é: como foi feito o que está 
feito? E, no desdobramento dessa pergunta inicial, viria outra: 
como foi possível fazer o que foi feito? 

Aos que trabalham com a gestão de políticas públicas, 
são oportunas essas indagações sobre os modos como uma 
ação foi concebida, assim como a maneira de executá-la. 
Oportunas e também esclarecedoras para permitir uma vi-
são dinâmica de determinado processo ou sistema, desde 
a sua origem até o seu foco, desde a sua concepção até os 
seus resultados.

Porque colocar em prática um programa com a mag-
nitude do Estado Presente, nessa vastidão complexa que é 
o tema da segurança pública nas sociedades contemporâ-
neas, demandou da gestão socialista no Espírito Santo um 
realinhamento gerencial capaz de harmonizar áreas distintas 
da administração e torná-las afinadas e sintonizadas com as 
ações programadas e previstas.

Clareza no modo de conceber, clareza no modo de fazer. 
Ou dito de maneira mais tecnicamente apropriada: governan-
ça. E governança com o seguinte desenho gerencial: se, como 
já mencionado, era o próprio governador quem comandava a 
área de segurança pública, coube à nova Secretaria de Estado 
Extraordinária de Ações Estratégicas (SEAE) o papel de coor-
denar o programa em seu dia a dia. Atribuição que, sugesti-
vamente, para bem definir as incumbências da SEAE, poderia 
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ser enumerada e encadeada por meio de uma rede de pala-
vras-chave como planejamento, integração, coordenação, ar-
ticulação, acompanhamento e monitoramento das ações de 
15 secretarias e 11 órgãos da administração direta e indireta 
envolvidas com a execução do Estado Presente. 

Partiam da SEAE, portanto, os movimentos da batuta 
institucional para reger todo o esforço integrado do gover-
no em direção à meta de consolidar um tempo mais pacífico 
para a sociedade capixaba. E esses movimentos jamais igno-
raram a complexidade da tarefa de enfrentar o fenômeno da 
violência na vida contemporânea. Tarefa que exige uma visão 
abrangente, como prescreve a própria Organização Mundial 
de Saúde (OMS): 

“Não há um fator único que explique porque algumas 
pessoas se comportam de forma violenta em relação a ou-
tras, ou porque a violência ocorre de forma mais intensa em 
algumas comunidades do que em outras. A violência é o re-
sultado da complexa interação de fatores individuais, de rela-
cionamentos sociais, culturais e ambientais”.

Um combate difícil, com toda a certeza, mas não impos-
sível, como deixara claro o governador em entrevista naquele 
sábado de maio em que lançou o programa, ao preparar-se 
para reagir a um cenário que, no Espírito Santo, como no Bra-
sil, vinha deixando em seu caminho um rastro de barbárie e 
vítimas. E o caminho aberto para esse enfrentamento, que de-
veria ser firme e sem derivações de rumo, ficaria sob respon-
sabilidade da SEAE. 

Não eram poucas nem pequenas as atribuições postas 
no horizonte da recém-criada secretaria – como tampouco 
das outras áreas do governo mobilizadas para fazer fren-
te a cenário tão adverso –, a se ter em conta o conjunto de 
projetos e ações que dariam curso ao Estado Presente. Mas 
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era a pasta de Ações Estratégicas, pelo protagonismo de seu 
perfil coordenador, que teria as prerrogativas de consolidar 
corresponsabilidades e comprometimentos. Tanto dos ges-
tores públicos, no âmbito do governo, quanto nos elos com as 
comunidades, organismos, entidades ou empresas para que, 
finalmente, depois de tantos anos de estatísticas dramáticas, 
houvesse retração daqueles fatores de risco que promovem e 
alimentam a violência, tanto quanto nutrem as situações de 
vulnerabilidade social.

Numa palavra, por meio da condução diretiva da SEAE, 
tratava-se de fazer o que precisava ser feito – e que nunca 
fora realizado. A saber: modernização e aprimoramento da 
gestão do sistema de segurança pública; integração das po-
lícias; destinação de recursos pelas demais secretarias para 
dar mais qualidade de vida aos cidadãos nos aglomerados; 
ampliação do acesso à saúde, à educação, ao esporte e à 
cultura; geração de emprego e renda; promoção do exercício 
pleno da cidadania, pelo acesso a serviços públicos naqueles 
núcleos territoriais em condição de abandono. E mais: como 
metodologia de base, dar respostas diferenciadas à violência, 
em conformidade com a dinâmica do crime em cada contexto 
ou em cada região.
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Sob uma necessária visão humanizada e humanizadora 
de segurança pública, os números que marcam as curvas es-
tatísticas em qualquer gráfico sobre violência dizem respeito 
a pessoas. Isto é, nesse tipo de amostragem, os números não 
são um simulacro ou uma abstração. São vidas humanas ali 
representadas, com nome, família, história e sonhos. E mes-
mo que sob a grafia mais fria de um algarismo, devem ser 
lidos com o filtro da razão humanista.

Daí o modelo de governança adotado para o Estado Pre-
sente, sob a coordenação da SEAE e a liderança direta do go-
vernador Renato Casagrande, ter sido estruturado a partir de 
um conjunto de indicadores e metas, para que fosse cumpri-
do o objetivo maior do programa: defender a vida. 

A partir dessa perspectiva, desse tipo de olhar, o esforço 
conjunto deveria se sobrepor ao trabalho isolado, no plane-
jamento das ações. E a observação rigorosa dos indicadores 
deveria predominar sobre a análise intuitiva. Afinal, nunca se-
ria demais insistir no fato de que combater violência, em últi-
ma instância, significa salvar vidas.

A leitura sistematizada desses indicadores, o acompa-
nhamento das ações e dos projetos, a correção de rumos, o 
monitoramento dos resultados alcançados, todo esse instru-
mental próprio de observação e estudo sobre o andamento 
do programa tornou-se atribuição cotidiana da nova secreta-
ria. E o apogeu desse labor analítico ocorria periodicamente 
em reuniões presididas pelo próprio governador. Em números, 
foram 80 reuniões de avaliação e monitoramento dos eixos 
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de Proteção Policial e Social, e mais 55 de monitoramento e 
avaliação dos indicadores e metas, entre 2011 e 2014.

Dois aspectos predominantes, porém, marcariam essas 
ocasiões, chamadas oficialmente de reuniões de monitora-
mento do Programa Estado Presente. O primeiro deles diz res-
peito ao local onde elas ocorriam, uma escolha que dava bem 
as dimensões concretas e simbólicas com que a segurança 
pública passara a ser tratada pela nova administração. Era a 
Sala de Decisão do governo estadual, um espaço deliberada-
mente instituído para esse fim, localizado no último andar do 
Palácio da Fonte Grande, também sede de várias secretarias, 
inclusive da SEAE. Já por essa escolha, estava claro que o tema 
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segurança pública no Espírito Santo havia sido incorporado ao 
plano mais alto das decisões prioritárias de governo.

O segundo diferencial dessas reuniões decorria do grau 
de representatividade daqueles que se sentavam à mesa para 
leitura e análise dos indicadores, para aferir seus alcances e 
resultados e para decidir os próximos passos, as próximas 
ações e projetos. À mesa, capitaneada pelo governador, não 
se sentavam apenas secretários de Estado e dirigentes de au-
tarquias, mas também representantes do Judiciário, do Minis-
tério Público, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, 
da Agência Brasileira de Inteligência, das polícias Militar e Civil 
e do Corpo de Bombeiros. Não se esquecendo, obviamente, 
de outro elo fundamental para o assunto em pauta, unindo 
duas pontas do poder Executivo – estado e municípios –, 
com a participação de prefeitos convidados.

Como será visto em detalhes mais adiante, deve-se 
ressaltar que a participação de representantes das polícias 
Militar e Civil nessas reuniões decisórias remete a um pon-
to basilar do combate à violência empreendido pelo Governo 
Casagrande: a integração das polícias e a execução do eixo 
Proteção Policial. Em termos objetivos, a coordenação e a in-
tegração das ações policiais, tanto civis quanto militares, tor-
naram-se indispensáveis ao êxito do programa. E teria sido 
difícil o alcance dos seus bons resultados sem a metodologia 
que reordenou o território de atuação das polícias. 

De que modo? Pela definição de áreas geográficas co-
muns e pela articulação do planejamento e da coordenação 
das ações policiais em cada território. E assim, por esse mo-
delo, foram estabelecidas 20 Áreas Integradas de Segurança 
Pública (AISP) e três Regiões Integradas de Segurança Públi-
ca (RISP). Além, é claro, dos mesmos princípios de integra-
ção, controle e monitoramento aplicados à política prisional.
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A ruptura com a velha e convencional política de se-
gurança pública, centrada unicamente em ações policiais, 
ocorreu tanto no campo teórico quanto prático do Programa 
Estado Presente pela incorporação da proteção social como 
contraparte indissociável no combate à criminalidade. Foi o 
entendimento de que não cabia mais tão somente aos órgãos 
de segurança e de justiça criminal o peso e a incumbência de 
prevenir e combater o crime.

Implantou-se, então, o diálogo entre instituições como 
princípio e guia norteador do programa, de modo a fazer fluir 
o novo conceito institucional que se inaugurava no Espírito 
Santo. Mais: invocou-se o envolvimento de parceiros, inclusi-
ve internacionais, para entrelaçar mais solidamente as ações 
e os projetos. E buscou-se o encorajamento dos envolvidos 
para enfrentar um dos grandes desafios em políticas dessa 
natureza: conclamar os diversos setores do poder público e 
da sociedade para as responsabilidades de cada um na rea-
ção à criminalidade.

Como já dito, foi esta a missão dada à SEAE: entrelaçar 
mãos, as muitas mãos de toda a estrutura do governo capixa-
ba, no esforço institucional de ampliar os fatores de proteção 
às pessoas e diminuir os fatores de risco à violência a que 
estavam sujeitas. Mas não era tudo. Demandava-se da se-
cretaria que também estimulasse e influísse no planejamen-
to governamental, para que garantias e direitos das pessoas 
fossem expandidos exatamente naqueles territórios onde 
mais se concentravam os indicadores criminais. 
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A SEAE deveria ainda fortalecer o espírito colaborativo 
entre Estado, setor produtivo e sociedade civil para assegurar 
que, em decorrência dessas parcerias, e mediante a valoriza-
ção de uma governança democrática e participativa, as ações 
e projetos fossem realmente executados. 

Da parte do governo, nenhum caminho seria mais efi-
caz do que a elevação dos investimentos de cada pasta para 
beneficiar as comunidades com obras e ações que permi-
tissem um rápido aumento na qualidade de vida dos mora-
dores. E, mais ainda, nada seria mais frutífero do que inse-
rir, institucionalmente, o tema da prevenção à violência na 
agenda das secretarias. 

Em síntese, cada um, em toda a estrutura governamen-
tal, teria sua responsabilidade, atribuição, obrigação e um 
papel a desempenhar nesse novo rumo dado à segurança 
pública no Espírito Santo.

O leitor certamente perguntará de que modo esse ar-
ranjo interferiria (como interferiu) diretamente nas comu-
nidades, ou seja, quais seriam os efeitos palpáveis, con-
cretos, na vida de cada morador das regiões atendidas. A 
indagação é pertinente, pois remete ao formato adotado 
para dar à questão da violência uma abordagem integral 
e plena, ou seja, em três níveis interligados e comunican-
tes entre si: comunitário, individual e, de modo especial, no 
universo juvenil. 

Em primeiro lugar – mas não em grau de hierarquia aci-
ma dos outros –, foi estabelecido o nível comunitário, a co-
munidade vista como o local onde a vida acontece em toda 
a sua complexidade. O local onde as pessoas se interagem, 
trocam experiências. O território das relações cotidianas, do 
homem comum em seu dia a dia, das grandezas e sofrimen-
tos, das alegrias e tristezas. 
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Nesse plano, o foco do Estado Presente foi centrado em 
fortalecer o tecido social com requalificação das condições 
de vida, aí incluindo moradias, melhorias urbanas, espaços 
públicos e de convivência, sempre atentando para um con-
texto mais amplo das relações sociais e ambientais. 

Em seguida, na segunda dessas três vertentes de abor-
dagem, colocou-se o atendimento ao nível individual, com a 
universalização dos direitos sociais aos cidadãos e às cida-
dãs por meio de melhoria e ampliação dos canais de acesso 
a esses direitos. 

Por fim, o tripé se completou com a atenção ao univer-
so juvenil, mediante ações, projetos e políticas prioritárias e 
específicas para a juventude nos mais diversos campos, da 
educação aos esportes, das artes ao estímulo a vocações e à 
qualificação profissional.

O alinhavo estrutural desses três níveis, indo da comu-
nidade ao cidadão, e, deste, à faixa etária mais vulnerável 
aos apelos e persuasões da criminalidade, compôs o eixo de 
proteção social almejado pelo Programa Estado Presente, 
com linhas de ação definidas para levar mudanças reais à 
vida das pessoas e dos territórios. Era a transformação de 
uma realidade frágil e indefesa em outra mais segura e mais 
digna para a convivência. Avaliadas assim, por esse enfoque 
transformador, as estratégias de proteção social adotadas 
pelo Estado Presente adquiriram valor inequívoco no com-
bate e prevenção ao crime. Afinal, sem a adoção desses in-
vestimentos no campo social, o esforço para a redução dos 
indicadores de violência no Espírito Santo a partir de 2011 
dificilmente teria alcançado êxito.

Vistas de forma panorâmica, à maneira de um imen-
so e simbólico leque que se abre em várias direções, e 
sob o objetivo maior de consolidar melhorias na qualidade 
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de vida das comunidades e territórios, essas estratégias 
foram desencadeadas para produzir efeitos e resultados 
concretos no cotidiano dos moradores, mediante proje-
tos específicos e originários de cada área de governo. E já 
pela estruturação desses projetos e ações de efetiva na-
tureza social é possível ter-se uma ideia do vasto campo 
aberto para que a denominada segurança cidadã, confor-
me o útil e preciso conceito utilizado pela ONU, se tradu-
zisse em ganhos reais para o Espírito Santo no combate 
à criminalidade. 

A título elucidativo, vale a pena enumerar os objetivos 
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centrais de algumas das ações sociais que compuseram esta 
grande agenda positiva em favor da vida. Todos eles vincula-
dos a uma estratégia maior, qual seja, a integração e coesão 
social das comunidades, para elevá-las a patamares mais 
dignos de convívio, de direitos e de segurança:

Ampliar as oportunidades de ensino na educação básica, 
mas também favorecer as condições de acesso à educação 
superior e à educação profissional.

Compreender o esporte, a cultura, a arte e a formação 
cidadã como ferramentas humanizadoras inquestionáveis 
para prevenir o envolvimento de adolescentes e jovens nos 
processos de violência e vitimização, dando-lhes habilidades 
individuais, sociais e vocacionais.

Fortalecer a interação participativa no eixo família-es-
cola, com foco na redução da evasão escolar, mas também 
na prevenção ao uso indevido de drogas e ao comporta-
mento violento. 

Fortalecer os laços sociais e comunitários, com a re-
cuperação de espaços públicos e a implantação de áreas 
facilitadoras da convivência social, como praças e campos 
de futebol.

Executar obras de melhorias urbanas, tais como dre-
nagem e pavimentação, além da construção de moradias, 
para melhorar as condições de vida das famílias e reduzir o 
déficit habitacional.

Investir na construção e reforma de estabelecimentos de 
ensino e de saúde, dentre outros.

Conscientizar os cidadãos sobre direitos coletivos e di-
fusos – possibilitando-lhes acesso à justiça – e incentivar a 
resolução pacífica de conflitos. 

Reduzir a vulnerabilidade juvenil à violência, o que implica 
trabalho voltado para a mitigação dos fatores de risco e forta-
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lecimento dos fatores de proteção com a ajuda, por exemplo, 
da educação, das habilidades profissionais e artísticas ou da 
criação de empregos, melhorando as diferentes dimensões e 
condições de vida de adolescentes e de jovens. 

Promover inclusão, oportunidades, garantias e direitos, 
com a criação de condições para proteção integral aos in-
divíduos e grupos em situação de violência ou de vulne-
rabilidade social, além da promoção do desenvolvimento 
econômico e social. 

Ofertar programas de formação profissional, com 
atenção aos interesses vocacionais e demandas especí-
ficas do mercado de trabalho, agregando valores éticos e 
de cidadania.

Estimular o desenvolvimento local dos aglomerados 
produtivos, com a criação de bancos comunitários e asso-
ciações de microempresários, a formalização de empresas 
e a geração de empregos, o apoio ao microcrédito e a capa-
citação de empreendedores.

Promover ações na comunidade escolar e no seu entor-
no, criando novas oportunidades de aprendizagem e de aces-
so à leitura, com a implantação de bibliotecas.

Ofertar serviços públicos essenciais e gratuitos, como 
emissão de documentos, atendimentos jurídicos e de saúde.

Fortalecer as políticas de proteção integral às mulheres e 
ampliar os serviços sociais de atenção e acolhimento às pes-
soas em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas.
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A praça, o campo de futebol, a rua pavimentada, os locais de 
convívio, os centros de lazer. A acessibilidade aos serviços públi-
cos. As novas moradias, o microcrédito para o pequeno empreen-
dedor, a escola nova ou reformada, crianças e jovens nas aulas e 
não na rua, à mercê das influências da criminalidade. Os cursos 
de formação profissional para transmissão de conhecimentos e 
habilidades, a abertura de oportunidades para o mercado, a sedi-
mentação de um futuro mais promissor. A arte, a cultura, a leitura.

Nessa enumeração, a referência não é um cenário para-
disíaco, ilusório ou longínquo. Na verdade, é cenário possível e 
factível, e foi em sua direção que o Programa Estado Presente 
orientou seu elenco de ações, tanto de proteção social quanto 
de proteção policial, para que cada um dos itens citados se tor-
nasse palpável e concreto. De que modo? Pelas intervenções 
realizadas pelo governo a fim de que os territórios alcançados 
abrigassem em suas ruas e residências melhores condições 
de vida, com a esperada redução nos riscos de violência.

Assim, para alterar esses cenários da condição de inde-
fesos para a condição de protegidos, foram construídos mais 
de 160 praças (Praças Saudáveis) e mais de 80 campos de 
futebol (Campos Bom de Bola) em áreas de alta incidência 
criminal e débil segurança dos moradores. Pela via cidadã, lo-
gradouros vulneráveis e perigosos puderam ser transforma-
dos em locais de convivência, recreação e vida comunitária. 

Somente em 16 aglomerados, distribuídos por em 11 
municípios, foram realizadas 21 obras (11 praças e 10 cam-
pos). No total, foram R$ 76,5 milhões investidos pelo governo 

6. Modos concretos de estar presente
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do Espírito Santo para implantar todos esses espaços facili-
tadores de convivência entre moradores, com a consequente 
distensão no ambiente social nessas áreas.

Com o mesmo enfoque, quase R$ 140 milhões foram 
investidos em obras de drenagem e pavimentação de vias e 
em limpeza e desobstrução de canais nessas comunidades, 
como parte de amplas intervenções ambientais para melho-
rias urbanas. Outros R$ 30 milhões foram direcionados para 
a construção de moradias, compondo um volume próximo a 
R$ 350 milhões disponibilizados para obras de infraestrutura.
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Em outra ponta, de 2011 a 2014, cerca de 80 escolas fo-
ram construídas, reformadas e ampliadas em 29 municípios 
capixabas, sendo 22 delas localizadas em 13 regiões de alta 
vulnerabilidade social. Instalações educacionais foram remo-
deladas ou adequadas às melhorias do ensino e laboratórios 
de informática, química, biologia, física e informática passa-
ram a fazer parte da rotina dos alunos.

Já na área da saúde, reforçou-se o acesso universal aos 
serviços públicos, com a ampliação das respostas imediatas 
às necessidades básicas da população nas Unidades Saúde 
da Família (USF), nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas (CAPS) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), so-
mando 16 unidades. 
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Ailton Paulino Guerra



Ailton e os espetinhos legalizados

Quatro horas da tarde, em ponto. O ritual se repete dia 
após dia, mês a mês, ano a ano, de segunda a sábado. Eis Ail-
ton Paulino Guerra a caminho da Rua 51. O filho carrega duas 
caixas térmicas, Ailton empurra o seu carrinho. Nas caixas, há 
em torno de uma centena de espetos de carne. Pai e filho vão 
devagar. Vão lentamente, mas resolutos, pelas ruas do bairro 
Nova Rosa da Penha, em Cariacica. 

Pai e filho, hoje, tal e qual no passado o pai de Ailton 
também contava com a ajuda dele e de outro filho na mesma 
labuta diária, quando o ponto de trabalho de vendedor am-
bulante era nas cercanias da Praça Costa Pereira, no centro 
de Vitória. E o irmão de Ailton também continua exercendo 
o mesmo ofício. Os pontos de venda são diferentes, mas é a 
mesma faina diária, através das gerações, de produzir e co-
mercializar os espetinhos.

Passam alguns minutos das quatro horas da tarde na 
calçada onde há um supermercado, e perto de onde outro 
vendedor vende açaí e mais outro revende produtos impor-
tados. A postos, ao lado de seu carrinho, Ailton ajeita a touca 
higiênica para começar nova jornada que irá até por volta das 
oito da noite. Dia após dia, um mês depois de outro mês, ano 
a ano, sempre de segunda sábado. 

Antes da atual crise econômica, eram cerca de 150 espe-
tinhos faturados a cada dia de trabalho. Com a crise, o volume 
caiu para a média de 80 unidades. Mas os clientes cativos 
estão ali, não o abandonam. Tanto que, enquanto Ailton põe 
fogo no carvão, atiça as brasas, distribui os espetos sobre a 
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grelha e vai contando sua história, três desses fiéis compra-
dores esperam tranquilamente pelos assados. 

Aos 42 anos, casado e com um único filho, Ailton vive 
há 21 anos em Nova Rosa da Penha. Seu pai dedicou mais 
de 40 anos à mesma atividade. Só que Ailton, desde janeiro 
de 2013, é um vendedor legalizado. Foi quando se tornou um 
microempreendedor no mercado formal, mediante as ações 
de incentivo do Programa Estado Presente. 

Hoje, satisfeito com a formalização do seu negócio, 
Ailton lembra que o passo decisivo para se inserir na lega-
lidade foi dado quando buscou informações a respeito no 
banco comunitário de sua região. Lá, percebeu que no caso 
específico de seu ramo de atividade a legalização não era 
procedimento comum. Poucos procuravam fazê-la. Mesmo 
assim, ele visualizou benefícios e vantagens, como possuir 
CNPJ e, em decorrência disto, ter portas abertas para solici-
tar, por exemplo, um empréstimo bancário na hora de com-
prar um equipamento. 

– Ainda não precisei fazer nenhum empréstimo para in-
vestir. Até porque, como estou há muito tempo no ramo, já 
tenho basicamente tudo o que é preciso. Mas quando preci-
sar comprar novos equipamentos será mais fácil, não é? Eu 
também pago a Previdência e tenho direito ao auxílio-doença 
– destaca.

E a vida então prossegue o seu curso na Rua 51, bairro 
Nova Rosa da Penha, município de Cariacica. Em poucos mi-
nutos, o cheiro dos espetinhos assados exalará da grelha de 
Ailton e novos fregueses logo serão atraídos em volta de seu 
carrinho. E a economia, essa economia girada Brasil afora por 
milhões de pequenos empreendedores como Ailton, cumprirá 
seu papel de gerar renda e trabalho, oportunidades e melho-
res dias para quem disso tanto precisa.
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Os números são robustos: de 2011 a 2014, foram realiza-
dos 29.147 atendimentos em 27 aglomerados, pela Defenso-
ria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) – importante 
parceira do governo estadual no Programa Estado Presente 
–, por meio de dois de seus serviços externos: a Defensoria 
Amiga da Comunidade e a Defensoria Itinerante. Como se 
sabe, o objetivo desses serviços móveis é prestar assistência 

7. Estar presente com orientações jurídicas
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jurídica integral e gratuita à população para além dos núcleos 
centrais de atendimento do órgão, justamente naqueles lo-
cais mais necessitados e carentes desse tipo de orientação. 

Expressão contundente dos mecanismos garantidores 
dos direitos fundamentais dos cidadãos, a assistência jurídi-
ca nessa modalidade oferecida nas áreas mais carentes do 
Espírito Santo foi um marco civilizatório, antes de tudo, mas 
também a demonstração efetiva da presença do Estado onde 
mais se espera dele. Sem essas ações, as comunidades mais 
indefesas, nas quais vive uma população socialmente des-
guarnecida, ficariam privadas de outro bem essencial que é a 
democratização do acesso à Justiça, conquista civil que o Es-
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tado Presente ampliou para os capixabas. E essa ampliação 
não se deu apenas em atendimentos e orientações jurídicas, 
extrajudiciais e sobre litígios, mas também no campo dos di-
reitos do consumidor, com mais de 11 mil atendimentos pelo 
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). 

É conhecida a ação educativa que o PROCON realiza en-
tre crianças e jovens, para que atuem como multiplicadores e 
difusores desses direitos. O órgão, por meio de uma unidade 
móvel, universaliza orientações aos cidadãos com demandas 
específicas, por um lado, enquanto por meio do projeto Con-
sumidor Cidadão promove o consumo consciente, com foco 
no público mais jovem. 

Pelo PROCON Móvel, cujo funcionamento ocorre em um 
ônibus totalmente adaptado para esse fim, as comunidades 
recebem orientações, esclarecimentos, atendimentos preli-
minares e material educativo, registram reclamações sobre 
produtos e serviços contratados, de energia elétrica a água 
e telefonia, passando ainda por defeitos em produtos, em-
préstimos, financiamentos, cartões de crédito e crediário, 
entre vários outras.
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Pedrelina Euzébio da Silva



Jader, dona Pedrelina e a praça da paz 

Era uma praça de guerra que, pouco a pouco, foi se trans-
formando em uma praça de paz. Já no mês de julho de 2012, 
o bairro onde se localiza esta praça de triste memória para os 
moradores locais recebia a 19ª Ação Integrada pela Cidada-
nia, um verdadeiro mutirão de voluntários que levou a Central 
Carapina, na Serra, serviços públicos gratuitos, como atendi-
mento médico, assistência jurídica ou emissão de documen-
tos. Porta de entrada para a transformação social, o exercício 
da cidadania e dos direitos básicos propiciados pelo Progra-
ma Estado Presente veio paulatinamente se fortalecendo nes-
te bairro da Grande Vitória, cortado pela longa Avenida Brasil e 
com histórico assustador de violência e criminalidade. 

Para muitos moradores, a imagem da praça se asseme-
lhava a uma Linha Vermelha, que dividia ao meio a comuni-
dade e servia de palco para o livre domínio de criminosos. Por 
isso, receber oportunidades de desenvolvimento, junto com 
políticas cidadãs, constituiu um passo decisivo para a mu-
dança efetiva na vida dos moradores de Central Carapina. O 
bairro foi beneficiado, por exemplo, com o décimo banco co-
munitário do Espírito Santo, o Banco Passarela, e a própria 
presença desta entidade na região dá uma dimensão do que 
significa facilitar a vida e o dia a dia das pessoas.  

Se antes da inauguração, pelo governo do Espírito San-
to, o simples pagamento de um boleto bancário impunha 
aos moradores uma exasperante maratona de subir morro, 
atravessar rodovia ou tomar ônibus, hoje o Passarela cumpre 
muito bem o papel agregador de serviços. Ou seja, ele congre-
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ga, na sede da Associação das Micro e Pequenas Empresas 
de Central Carapina (AMPE), tudo o que um cidadão necessita 
de uma instituição bancária – dos pagamentos aos depósi-
tos, de um aconselhamento a um empréstimo. 

No caso dos empréstimos, o pequeno empreendedor 
que normalmente não tem acesso ao crédito convencional 
em bancos comerciais pode tomar até R$ 1 mil no Passare-
la para investir na abertura ou ampliação do próprio negócio. 
Mas o banco comunitário também possui em sua carteira li-
nhas de crédito voltadas à habitação, no valor de até R$ 2 mil, 
com juros de 0,41% e prazo de até 12 meses para quitação. 
Ele fica na esquina de Rua Apiacá com Avenida Brasil, neste 
aglomerado incluído entre as prioridades do Programa Estado 
Presente. Quase em frente, há uma Unidade Básica de Saú-
de (UBS). Em volta, a simples e típica paisagem de um bairro 
periférico, com a igreja, as lojas, a padaria, o supermercado, 
as pequenas mercearias, os bares. E também a praça de la-
zer, a mesma onde se deu a virada transformadora: de local 
conturbado pela ação criminal, para espaço de abrigo à vida 
comunitária mais pacífica e cidadã.

Jaderson da Silva, de 46 anos, morador do bairro há exa-
tos 23, é o presidente da AMPE. E é dali, de uma pequena sala 
desta casa de esquina, no final de um corredor, entre pilhas 
e mais pilhas de papel, sala mobiliada com um computador 
e quatro cadeiras para visitantes, que ele administra a asso-
ciação. Conhecido por todos simplesmente como Jader, ele é 
um grande entusiasta do legado de benefícios que o Estado 
Presente deixou em Central Carapina.

– O programa foi muito bom para a comunidade pelo fato de 
ter investido tanto no social como também no esporte – diz ele.

A afirmação de Jader ocorre numa hora do dia em que a 
sede da AMPE atrai bom número de moradores e associados 
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para tratar dos mais diversos assuntos. E se ele não tem dú-
vidas em seu justificado entusiasmo com o Programa Estado 
Presente, também não vacila em afirmar que, nos seus quatro 
anos de existência, a associação foi um dos melhores acon-
tecimentos na história do bairro. Com cerca de 50 associa-
dos, entre comerciantes e pequenos empreendedores, a en-
tidade não apenas gerencia o banco comunitário Passarela, 
como promove também a Feira de Oportunidades de Central 
Carapina, um dos eventos responsáveis pela mudança radical 
no uso e ocupação daquela mesma praça antes evitada pelos 
moradores e hoje ponto de encontro e congraçamento de fa-
mílias e feirantes. 

– Esta praça, onde acontecia muita coisa negativa, aca-
bou se transformando numa praça de paz, pois agora as pes-
soas saem das igrejas e vêm para cá. E as crianças do bairro 
também podem brincar aqui, sossegadas – diz Jader. 

Jaderson da Silva
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Importante lembrar que, para a AMPE e o Banco Passa-
rela de Central Carapina, em solenidade realizada no mês de 
fevereiro de 2014, o então governador Renato Casagrande, por 
meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas 
Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), destinou o mon-
tante de R$ 150 mil em barracas de feira, computadores, kit 
multimídia, impressoras e outros equipamentos para escritório. 
E, em relação à feira, ela agora permite ao artesão, à costureira, 
ao vendedor de comidas típicas e a outros microempreendores 
da região um valioso complemento em suas rendas familiares. 
Ou seja, a praça onde ocorre o evento não se tornou apenas um 
espaço de paz, mas principalmente de oportunidades. 

De outra parte, Jader explica que a AMPE e o Banco 
Passarela, com apoio do Instituto para Desenvolvimento da 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Empreendedor 
Individual do Espírito Santo (Instituto Sindmicro) e da ADERES 
também promove vários cursos de qualificação para incenti-
var novos negócios na comunidade, novos produtos, novas 
habilidades, novos horizontes. Horizontes que, só por motivos 
de saúde, não podem mais contar com dona Pedrelina Euzé-
bio da Silva, de 63 anos e as peças de artesanato, salgados e 
bolos que expunha e vendia na Feira de Oportunidades. 

– Vontade de voltar eu tenho, mas paro para pensar e 
vejo que não tenho mais condições – ela diz com muito pesar 
em sua casa, numa das travessas da Avenida Brasil.

Dona Pedrelina é mãe de três filhos, avó de sete netos 
e ainda possui um bisneto. Vive em Central Carapina há 37 
anos. Chegou ali quando o bairro apenas começava, eram 
pouquíssimas as casas construídas e o brejo predominava 
nos terrenos. Aos poucos, ela e o marido conseguiram levan-
tar um barraco, mais pessoas se mudaram para a região e a 
comunidade cresceu. 
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– E aí começou a matança, muito tiroteio, muita coisa 
triste, muita violência – ela diz. – E chegou a acontecer muita 
morte ali na pracinha.

Também para dona Pedrelina, a transformação da praça 
em área de convivência e paz a partir das políticas públicas 
executadas pelo Programa Estado Presente trouxe alívio: 

– Quando começou o programa, com ações na pracinha, 
ganhamos barracas, melhorou muito e foi acabando a violên-
cia. E foi muito bom o tempo em que trabalhei ali. Antes, as 
famílias não podiam levar seus filhos, não podiam conversar, 
as crianças não podiam brincar. Hoje, não, as pessoas já le-
vam as crianças, frequentam. No tempo em que trabalhei, mi-
nha neta estava sempre lá brincando. E, graças a Deus, nesse 
tempo que passei ali na praça não aconteceu nada.

E as palavras de dona Pedrelina podiam bem ser con-
firmadas na manhã de 11 de agosto de 2015. Com a trégua 

Gilmar Carlos da Silva
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dada pela chuva, crianças brincavam tranquilamente na pra-
cinha de Central Carapina, enquanto funcionários da Prefei-
tura da Serra faziam reparos numa das ruas próximas. Mas, 
àquela hora, a quadra de esportes ainda estava fechada, as-
sim como o grande campo de futebol situado na parte de trás. 

Vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Gilmar Car-
los da Silva vive há 23 anos no bairro, foi um dos fundadores 
da AMPE e também presidiu a entidade. Seu testemunho se 
alinha aos depoimentos igualmente positivos de Jaderson e 
dona Pedrelina sobre as ações transformadoras do Programa 
Estado Presente em sua comunidade e base eleitoral: 

– Foi em 2012 que nós conhecemos o Programa Estado 
Presente. Aqui, em Central Carapina, precisávamos demais de 
uma política pública que interferisse na realidade da nossa 
comunidade, uma política que incluísse. E eu, como morador, 
vi junto com a comunidade que o Programa Estado Presente 
seria uma grande oportunidade para Central Carapina. A par-
tir da entrada desse programa, percebemos uma revolução 
social aqui, com várias ações.

Gilmar lembra, com genuína tristeza, que várias pessoas 
morreram ali, antes do Estado Presente. E não deixa de des-
tacar o fato de que o programa vai muito além da intervenção 
policial, para unir vários setores e promover uma transforma-
ção concreta na vida das pessoas:

– A gente tinha um índice muito alto de violência. E esse 
índice diminuiu bastante no decorrer do programa. A interven-
ção foi grande no bairro. A escola estadual, por exemplo. Era 
uma escola da qual as mães não gostavam e até choravam 
quando iam colocar um filho lá. Pois o Estado Presente tam-
bém fez uma intervenção nela. Hoje, se temos algo a lamentar 
é que o programa parou, com a mudança de governo.
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A oportunidade do primeiro emprego possui forte carga 
simbólica na história das pessoas, e é fato dificilmente es-
quecido. Tão forte quanto o aprendizado das primeiras ha-
bilidades são as primeiras escolhas vocacionais, a decisão 
por uma profissão, o começo dos estágios, o início da carreira 
profissional ou o recebimento do primeiro salário. Esses, com 
certeza, são os grandes valores que marcam a inclusão dos 
jovens no mundo do trabalho.

No âmbito do Estado Presente, esses valores inclusivos 
da qualificação e da capacitação para o trabalho foram sus-
tentados por uma bem-articulada engenharia de governança. 
Foi o caso das parcerias com os diversos programas de for-
mação continuada, em cujas salas jovens originários das re-
giões atendidas – e, portanto, sujeitos à violência intermitente 
e cotidiana – puderam dar os primeiros passos na constru-
ção de um futuro melhor e mais promissor. 

Durante quatro anos de governo, 21 comunidades fo-
ram atendidas pelos cursos do Qualifica ES Turismo, por 
exemplo. Quase oito mil pessoas receberam os benefícios 
do aprendizado profissional pelos cursos do Programa de 
Formação Inicial e Continuada (PROFIC), Qualifica Trabalha-
dor, Qualificares e Qualifica ES Turismo. Foram 38 modali-
dades de cursos oferecidas entre 2011 e 2014, em parceria 
com órgãos privados como SESI, SENAC, SENAR, SENAT e 
SEBRAE, entre outros.

Junto com o esforço público de abrir portas e oportuni-
dades para os jovens nesse voo inaugural da vida profissional, 

8. Estar presente com inclusão pelo trabalho
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houve movimento similar de estímulo à atividade econômica 
nas localidades, baseado no mesmo modelo de importantes 
parcerias. Por exemplo, com a Agência de Desenvolvimento 
das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo 
(ADERES) ou com o Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo (BANDES), por meio de seus programas de fomento, 
como o Creditar e o NossoCrédito. 

Uma incursão pelos números mostra que, de 2012 a 
2014, 24.100 empregos formais foram gerados. Dez bancos 
comunitários e trinta associações foram criados ou fomenta-
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dos. Sem falar da capacitação de empreendedores, do apoio 
ao microcrédito e da formalização de empresas.

No mesmo período, a ADERES levou as ações de desen-
volvimento da microeconomia local para 32 comunidades 
nos 16 municípios atendidos pelo Estado Presente. Foram 
milhares de empregos formalizados e empresas registradas, 
além dos empreendedores capacitados com a ajuda dos cur-
sos de formação oferecidos. 
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Ana Elita dos Santos da Silva



Eliza, Ana Elita e a nova fonte de renda 

Duas vidas, duas histórias, dois caminhos: Ana Elita e 
Eliza. Ana Elita dos Santos da Silva, 38 anos, casada e mãe 
de três filhos, moradora há 20 do bairro Vila Nova de Colares, 
na Serra, é confeiteira capacitada e aperfeiçoada num dos 
cursos oferecidos pela Associação das Micro e Pequenas 
Empresas (AMPE), ali mesmo na região, que soma uma po-
pulação superior a 17 mil habitantes. Já Eliza da Penha Silva 
Oliveira, 54 anos, cinco filhos, seis netos e também residente 
do bairro Vila Nova de Colares, é costureira, com muito or-
gulho. Ela fez os cursos de corte, costura e modelagem na 
AMPE, onde ainda aprende pintura em tecido, para expandir 
suas habilidades manuais. E abriu um ateliê nos fundos de 
casa, um espaço com cerca de 30 metros quadrados, para 
abrigar três máquinas, mesa, prateleiras e uma arara onde 
expõe as peças criadas no dia a dia.

Duas aguerridas capixabas que foram buscar oportuni-
dades de novos aprendizados nos cursos disponíveis na sede 
da AMPE, localizada na extensa Avenida Colares Júnior, em 
meio a residências simples, pequenas lojas, escola, comércio 
popular. E as atividades da associação, como centro comu-
nitário difusor de saberes e novos horizontes profissionais, 
constituem um típico exemplo das ações do Programa Esta-
do Presente nas comunidades do Espírito Santo, com a oferta 
de qualificação para que os benefícios de uma nova profissão 
aprendida e a aquisição de novas competências se transfor-
mem em alternativas de trabalho e segurança profissional. 

Ana Elita e Eliza têm, portanto, trajetórias profissionais 
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que se entrecruzam todos os dias com as de dezenas de 
outros moradores da região na sede da entidade, esse local 
onde até a criançada recebe aulas de dança. Duas trajetórias, 
enfim, que ficam mais bem relatadas por elas próprias, na pri-
meira pessoa. A começar pela história de Ana Elita, narrada na 
cozinha onde ela passa a maior parte do tempo, em meio a ta-
buleiros e ingredientes para cumprir pedidos e encomendas, 
e, assim, reforçar com o seu trabalho o orçamento familiar:

Procurei o curso para me capacitar melhor, me aperfei-
çoar naquilo que eu já fazia. Eu trabalhei um tempo numa 
padaria, fazendo só massa de bolo simples, comum. Só que 
fui pegando gosto e tentando melhorar cada vez mais. Fiquei 
trabalhando fora e trabalhando em casa. Depois que sai da 
padaria, fui trabalhar na prefeitura como agente de endemias, 
mas era contrato temporário e eu ia ficar desempregada. Aí, 
as meninas lá me incentivaram a continuar fazendo as mi-
nhas coisas, e foi o que eu fiz. Quando acabou o contrato, fiz 
um curso de panificação, continuei fazendo as minhas coisas 
em casa e fui alcançando as pessoas, um passando para o 
outro. Hoje em dia, eu tenho uma clientela boa. 

O bom de fazer um curso são as técnicas que a gente 
aprende. E cada curso que fazia era uma experiência nova 
que eu adquiria. E são muitas pessoas assim como eu, que 
fazem coisas em casa para ajudar no orçamento e precisam 
desses cursos, de novidades. Por isso, é muito importante. 
Nosso bairro precisa muito. São muitas pessoas carentes, 
necessitadas, que não têm um emprego. Às vezes, têm filhos 
e não podem pagar uma pessoa para cuidar deles. E querem 
trabalhar em casa e cuidar dos filhos, assim como eu. Esse 
curso mudou a minha vida. Hoje, graças a Deus, as pessoas 
me procuram, tenho uma página no Facebook, e a propagan-
da de boca a boca está ajudando bastante. As pessoas vão a 
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alguma festa, comem o que eu fiz, perguntam quem fez, e me 
procuram. Isso tem crescido. Graças a Deus.

Em outro ponto da mesma Vila Nova de Colares, Eliza 
também relata, com voz firme, a história de sua qualificação 
como pequena empreendedora no ramo da costura. Seu ate-
liê fica nos fundos de casa, ali onde ela cumpre uma jornada 
de trabalho que se estende às vezes por até 12 horas, mas à 
qual dedica o mesmo afinco e disposição que dedicaria a uma 
empresa na qual estivesse contratada: 

Eu aprendi a costurar para poder cuidar dos meus filhos 
em casa e não precisar sair. Quando tive meu segundo filho, 
não tinha com quem deixar e pagar uma empregada era difícil. 
Foi quando comecei a costurar. Pouca coisa, no começo. Mas 
fui me aperfeiçoando, aperfeiçoando, e só melhorando. Foi as-
sim que cuidei e cuido dos meus filhos. Já estiveram morando 
na minha casa os meus três filhos adotivos e mais quatro ne-
tos. E eu dava conta de tudo, só com costura. Fazia boneca, 
puxa-saco. Ia para feiras livres e vendia as coisas. Depois, vim 
morar de novo em Vila Nova de Colares, antes morava em Feu 
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Rosa. Mas aqui tem um campo maior para a gente aprender 
as coisas. Já moro aqui novamente há quatro anos.  

Na associação, eu fiz corte, costura e modelagem. E agora 
faço pintura. O que melhorou para mim? Conhecimento. Conheci 
mais pessoas. Estou no meio de um monte de gente, participo 
de feiras na Praça do Papa e já participei da Feira dos Municípios. 
Para a região onde moro, ações como essas são muito importan-
tes. São de graça, só não aprende quem não quer. E para muitas 
pessoas que têm baixa renda, se elas realmente se esforçarem e 
se aperfeiçoarem bem no curso, elas vão aprender e ter sempre 
outra renda. Aqui é um bairro muito carente, é difícil. E fazendo 
os cursos, as pessoas terão capacidade de fazer outras coisas.

Eu sabia costurar, mas não sabia fazer um acabamento 
melhor. E foi aí que o curso me ajudou a melhorar o que eu fa-
zia. Hoje, vivo do que eu faço. Não tenho renda nenhuma a não 
ser do que eu faço aqui, com as minhas costuras e meus arte-
sanatos. Mas agora estou fazendo até molde para a professora 
do curso de corte e costura. Vejo isso como um grande reco-
nhecimento. Eu penso: se estou fazendo molde até para minha 
professora, quer dizer que melhorei bastante, estou capacitada. 

No meu ateliê, começo a costurar às oito da manhã e 
vou até às oito da noite. Só paro mesmo para fazer almoço 
para os meus filhos. É como se eu estivesse em uma firma. 
Eu venho para cá e falo: “Estou indo”. Aí eu pego a minha bolsa 
e minha filha pergunta: “Aonde você vai?” Eu falo: “Vou traba-
lhar”. Aqui é como se fosse uma firma, e vou trabalhar o dia 
todo. Faço hora extra. Minha clientela é do bairro e de fora 
também. Tem gente que vem de Vila Velha, Jacaraípe, Laran-
jeiras. Aqui chega gente o dia todo. Faço peças novas e tam-
bém consertos, principalmente consertos. Mas digo: sempre 
que tiver uma coisa diferente, vou querer fazer. Quanto mais 
eu me aperfeiçoar, melhor será para mim.
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E aquela urgência de conseguir uma fotografia 3x4 para 
um novo documento? Ou fazer um corte de cabelo? Ou então 
medir a pressão arterial ou a taxa de glicemia? Quem sabe, por 
exemplo, obter informações atualizadas sobre aquele estágio 
de trabalho há muito tempo esperado? E o que, afinal, quer di-
zer habeas corpus ou rescisão indireta de contrato de trabalho? 

Um cardápio assim de serviços públicos, tão diversifi-
cado e vasto, só poderia ser oferecido à população mediante 
a soma de esforços de muitos parceiros com o Programa 
Estado Presente. 

Foi o que, na prática, se chamou Ação Integrada Pela Ci-
dadania, uma das melhores provas dos benefícios que a pre-
sença do Estado, no lugar certo e na hora certa, pode trazer 
para os cidadãos. E para atestar a eficácia desse tipo de ação, 
bastaria relembrar uma manhã de sábado, dia 24 de agosto de 
2013, quando a comunidade de Itararé, em Vitória, compareceu 
em peso para usufruir da extensa lista de serviços que a 32ª 
Ação Integrada Pela Cidadania punha à sua disposição. Even-
to promovido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública 
(SESP), mas parte das ações do Programa Estado Presente. 

Naquele sábado, os cerca de cinco mil moradores que se 
dirigiram à Praça Itararé puderam solicitar emissão de docu-
mentos, receber atendimentos básicos de saúde, ter orienta-
ção jurídica, esclarecer informações sobre programas sociais 
e até aproveitar o dia com atividades de lazer e apresentações 
culturais. Não seria um exagero denominar de “festa pela ci-
dadania” esses eventos, que chegavam a reunir em mutirão 
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até 600 voluntários empenhados na oferta de quase 30 tipos 
de serviços à população. Uma combinação de alegria e espí-
rito cidadão que dez municípios capixabas, incluindo Vitória, 
vivenciaram ao longo da administração socialista.

Em quatro anos, foram 41 ações pela cidadania reali-
zadas nesses municípios, que incluíam ainda, entre outros 
serviços, informações sobre oferta de empregos e estágios, 
inscrições para cursos de capacitação, distribuição de kits 
odontológicos e preservativos, solicitação de exames de 
DNA, 1ª e 2ª vias de documentos, vacinação de animais de 
estimação ou até uma simples e prosaica cópia de xerox. Pe-
los números que compõem um balanço das ações, pode-se 
visualizar o alcance desses verdadeiros mutirões cidadãos: 
76.603 atendimentos realizados entre 2011 e 2014, incluindo 
15.440 documentos emitidos, 57.662 atendimentos em saú-
de e 3.501 em temas jurídicos. 

Com o mesmo espírito de integração de esforços, o go-
verno do Espírito Santo lotou o Salão São Tiago do Palácio 
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Anchieta no dia 6 de junho de 2013, uma quinta-feira. Ali es-
tavam empresários, líderes religiosos, juristas, políticos, repre-
sentantes de organizações não governamentais, movimentos 
sociais e associações de moradores. O motivo foi o lança-
mento da Rede Abraço – Programa de Ações Integradas so-
bre Drogas, para atuar na prevenção, tratamento e reinserção 
social de usuários, além de cuidar de governança, pesquisa, 
capacitação e informação sobre o assunto. A rede era lançada 
para atuar dentro das diretrizes do Estado Presente na redu-
ção da violência, da criminalidade e da vulnerabilidade social. 
Ao definir o significado do programa que se iniciava, o gover-
nador Casagrande disse à época: “Essa nova rede trabalha a 
humanização do atendimento e uma presença ativa com a 
qual todos possam contar nos seus momentos mais difíceis”. 

Por meio da Rede Abraço, os capixabas passaram a con-
tar com a oferta de serviços diferenciados para ampliar as 
oportunidades de recuperação de dependentes e as ações de 
apoio às famílias. Além de seu próprio Centro de Acolhimento, 
o serviço vinha ainda fortalecer as redes de atenção psicosso-
cial dos municípios, como os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS), Serviço de Abordagem, Centros de Referência Espe-
cializados para Pessoas em Situação de Rua ou o Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), entre outros.

Desde a implantação do Centro de Acolhimento da Rede 
Abraço, em novembro de 2013, até o final do governo, em 
2014, foram 10.512 atendimentos. Mais de duas mil famílias 
foram beneficiadas, com 1.721 pessoas encaminhadas às 16 
comunidades acolhedoras espalhadas pelo estado e outras 
5.296 pessoas levadas a outros serviços, como CRAS, CREAS 
e grupos de ajuda. 
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Matheus Ícaro Vaz



Matheus e as conquistas do inglês 

Predomina um silêncio quase palpável no interior da bi-
blioteca das Faculdades Integradas Espírito-Santenses, mais 
conhecidas como Faesa, na Avenida Vitória, Ilha de Monte 
Belo, no coração da Capital. As mesas estão quase todas 
ocupadas. De quando em quando, ocorre um entra-e-sai de 
estudantes. Uns que chegam para estudar; outros que já con-
cluíram as suas pesquisas. Matheus Ícaro Vaz, de 20 anos, 
em harmonia com o ambiente silencioso da biblioteca e de 
suas diversas salas de estudo, mantém um tom de voz calmo, 
baixo e, às vezes, tímido, ao contar sua história. 

Na Faesa, ele cursa o 4º período de Ciências Biológicas 
e é um aluno bolsista do programa Nossa Bolsa, do gover-
no do Espírito Santo. Matheus nasceu e foi criado em Vila 
Velha, onde reside até hoje, no bairro Ulysses Guimarães. 
A escolha de um rumo na vida veio precocemente: desde 
criança, sonhava em fazer o curso de biologia e aprender 
inglês. Hoje, esse rapaz capixaba avança a passos firmes 
nos estudos e pesquisas nessa carreira que ele elegeu bem 
cedo. No caso da língua inglesa, mais do que um desejo 
cultivado ainda na infância, o aprendizado foi a aquisição 
de uma ferramenta indispensável para o campo de estudos 
escolhido. E foi esse aprendizado que abriu as portas para 
que ele pudesse se aprimorar continuamente, consultando 
fontes estrangeiras e traduzindo artigos de uso comum na 
área das Ciências Biológicas. 

– Sempre tive vontade de aprender inglês, pois ter uma 
segunda língua em nosso currículo sempre é bom. Eu sabia 
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que isso seria necessário no futuro. Aí, fiquei sabendo do 
curso de inglês pelo site da Secretaria da Educação, porque 
sempre acompanhava tudo que tinha de novo na página. 
Fiz minha inscrição logo no primeiro dia, e fui aprovado. No 
momento que eu estou agora, na faculdade, trabalhando um 
pouco também na área de pesquisa, a gente precisa do inglês. 
Então, desde aquela época, eu já sabia da importância do in-
glês na nossa vida – relata. 

Antes de participar o projeto, Matheus tinha começado a 
estudar no Centro Estadual de Idiomas (CEI). Chegou a cursar 
dois anos. E só interrompeu a matrícula pela impossibilida-
de de compatibilizar o horário do CEI com seu trabalho, seus 
estudos regulares e o pré-vestibular. Mas o curso oferecido 
pelo Programa Estado Presente tinha características bem di-
ferentes. E um dos pontos que ele ressalta é justamente sua 
funcionalidade, já que o ensino de inglês foi voltado para a 
empregabilidade dos alunos:

– Ou seja, é um inglês voltado para a gente trabalhar em 
hotel, em restaurante, para a gente ter um inglês mais usa-
do no dia a dia. O curso nos possibilitava aprender algo para 
realmente ser usado no cotidiano, não era só para ter aquilo 
no currículo como se fosse algo a mais que a gente tivesse 
feito na vida. 

Hoje ele diz colher os frutos desse aprendizado:
– Ter aquela base na época já me ajudou em muita coi-

sa. Por exemplo, na faculdade. De vez em quando, professo-
res aplicam artigos, coisas que estão em inglês, e agora tenho 
facilidade maior para traduzir, para ler. Às vezes, até para dar 
uma explicação para outro colega. Trabalho com pesquisa na 
UFES, e um dos quesitos é você ter o básico para conseguir 
traduzir as publicações internacionais que, às vezes, são re-
centes e a gente quer trazer para a universidade. 
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Matheus também dá aulas de biologia em um curso pré-
-vestibular no bairro Goiabeiras, em Vitória. O trabalho é volun-
tário, por ser um curso público. E, na Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), ele ainda realiza, à tarde, um projeto de 
pesquisa, sempre atento à renovação constante no campo da 
ciência e sempre pronto a descobrir algo novo. Aliás, sobrecar-
ga de estudo e trabalho já era uma rotina na vida de Matheus 
quando fez o curso de inglês oferecido pelo Estado Presente.

– Na época, meu tempo era bem corrido, bem complica-
do – lembra ele. – De segunda a sexta pela manhã, eu estu-
dava na Escola Mário Gurgel, mesma escola onde era ofereci-
do o curso. À tarde, fazia estágio na Procuradoria do Estado, 
pelo Projeto Jovens Valores. E à noite, fazia pré-vestibular até 
às 22 horas. Era tão corrido que, às vezes, eu nem dava conta. 

Apoiado por outra concorrida ação do Programa Estado 
Presente, isto é, como estagiário em repartição pública es-
tadual pelo projeto Jovens Valores, Matheus foi igualmente 
orientado pelo projeto Coordenadores de Pais naqueles mo-
mentos em que o dia a dia sufocante quase o levava à desis-
tência. Ele, no entanto, perseverou:

– Teve uma época que eu fiquei tão sobrecarregado que 
parei uma semana de ir ao curso. Mas, logo na outra semana, 
a coordenadora de Pais da Escola Mário Gurgel, que sempre 
foi muito presente, me ligou e falou para eu não desistir, que já 
estava na etapa final, faltando pouco para acabar. E foi assim, 
sempre correndo atrás, que eu consegui chegar até o final. Me 
formei, peguei meu certificado, aprendi muita coisa, e o tempo 
que perdi longe do curso eu também corri atrás, para não sair 
no prejuízo. Hoje, sempre que tenho tempo, paro e tento dar 
uma revisada em alguma coisa de inglês. Na pesquisa, estou 
sempre procurando novos vocabulários, novos artigos, ou-
vindo músicas internacionais, leio alguns sites internacionais 
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sobre os programas como o Ciências sem Fronteiras, Inglês 
sem Fronteiras. Quero ficar atualizado. Quem sabe, lá na fren-
te, eu possa fazer o Ciências sem Fronteiras? 

Em outra ponta, a persistência de Matheus contou com 
um aliado afetivo e contínuo em sua própria casa. Não apenas 
da mãe, mas da avó:

– Além da minha mãe, uma pessoa que sempre me 
apoiou foi minha avó. Ela nunca foi alfabetizada; só tem a pri-
meira série do Ensino Fundamental. Mas sempre viu a impor-
tância do estudo. Tudo aquilo que não teve, ela sempre tentou 
me dar. Sempre me estimulou. Até hoje, na faculdade, é uma 
pessoa que me estimula. Pelo fato de trabalhar fora, minha 
mãe, às vezes, não podia estar presente, e minha avó cum-
pria esse papel. Minha família sempre deixou claro para mim 
a importância da educação. E desde criança eu sempre tive o 
sonho de fazer isso. 
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Entre as ações do Programa Estado Presente destinadas 
a abrir novos horizontes para a juventude capixaba, especial-
mente naqueles momentos cruciais de decisão por uma car-
reira ou por uma profissão, podem ser destacadas aquelas 
que ajudaram a ampliar o histórico pessoal de competências 
no currículo desses jovens, dando-lhes novas e melhores 
chances de obter uma vaga no mercado. Embora existentes 
em administrações passadas, essas ações foram incorpora-
das e revigoradas pelo Estado Presente, agora já não restritas 
a seu objetivo de natureza educacional, laboral ou de aperfei-
çoamento de habilidades, mas como parte da governança es-
tratégica amplificada e expandida em favor da paz no estado. 

Assim, conhecimentos adquiridos e experiências e sabe-
res ampliados deixaram de ser apenas bens individuais, para 
se tornarem componentes de uma política mais ampla de 
promoção da qualidade de vida e da inclusão social. E como 
fator daí decorrente, tornaram-se aliados essenciais no com-
bate à violência.

Inseriu-se, portanto, nesse arco mais amplo de fortale-
cer a chamada segurança cidadã, sobretudo nas regiões mais 
vulneráveis e desprotegidas, a abertura de oportunidades 
para os jovens, com a oferta de aprendizado de línguas es-
trangeiras, tanto inglês quanto espanhol, baseada em parce-
rias firmadas nessa área de ensino. Do mesmo modo, e nessa 
mesma direção, aí também se incluiu a vivência temporária 
em outro país, com o envio de intercambistas por períodos 
de três a seis meses para contatos com outra cultura, outro 
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modo de vida, outra história, outra maneira de olhar e perce-
ber a diversidade do mundo. 

Com foco semelhante, mais uma ação incorporada pelo 
programa foi a oferta de bolsas de estudos para matrícu-
la em curso de graduação de faculdades particulares, com 
financiamento de 50% e 100% das mensalidades para alu-
nos procedentes de família mais carentes. E, no campo dos 
aprendizes, deve-se destacar a oferta de vagas de estágio em 
órgãos da administração pública estadual, direta e indireta, 
por meio do projeto Jovens Valores. Com o desenvolvimento 
desse projeto, chegou-se a um total de 53 pontos de absor-
ção de mão de obra, locais onde 9.667 estudantes do ensino 
médio, da educação técnica e do ensino superior puderam 
dar os primeiros passos no mercado de trabalho, lado a lado 
com profissionais experientes. 

Bastaria passar os olhos sobre os resultados gerais das 
ações acima descritas para se mensurar o alcance promo-
vido pelo Estado Presente. Por exemplo, entre 2011 a 2014, 
mais de 6.300 alunos da rede pública estadual foram benefi-

Uma política de Estado em favor da vida

86 Estado Presente – Em Defesa da Vida



ciados com bolsas de estudos em faculdades particulares, 
por meio do Programa Nossa Bolsa. O governo estadual tam-
bém ofereceu 2.600 bolsas de estudos para cursos técnicos 
em instituições privadas, além de ofertar vagas de formação 
técnica nas próprias escolas estaduais. E foi também amplia-
do o Centro Estadual de Idiomas (CEI). 

Em quatro anos, 5,3 mil adolescentes, alunos da rede pú-
blica estadual, foram atendidos pelas seis unidades do CEI 
instaladas em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Colatina 
e Cachoeiro de Itapemirim, com aulas de inglês e espanhol. 
Mais ainda: estudantes de São Pedro e Terra Vermelha tive-
ram a chance de aprofundar seus estudos de idiomas por 
meio do projeto Up with English, em parceria com o Consu-
lado dos Estados Unidos, o Movimento Empresarial Espírito 
Santo em Ação e o Centro Cultural de Línguas IBEUV. Sem 
esquecer que muitos desses estudantes ainda conquistaram 
a oportunidade de viajar com bolsas de intercâmbio a países 
como Estados Unidos, Argentina, África do Sul e Canadá. 
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Junio Delai



Junio e a experiência fora do país

Junio Delai, hoje com 18 anos e aluno de química na 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), ficou sabendo de uma 
boa notícia por meio de uma pedagoga da escola onde estu-
dava: o projeto UP With English, destinado ao aprofundamen-
to dos estudos da língua inglesa para estudantes do Ensino 
Médio regular dos aglomerados em Terra Vermelha e São 
Pedro, abriria inscrições para aulas aos sábados, ministradas 
na própria escola. 

Naquela época, 2012, Junio morava na Barra do Jucu, em 
Vila Velha. E assim que ouviu a notícia divulgada pela pedago-
ga, teve seu interesse imediatamente despertado. Sem titu-
bear, fez a inscrição para a prova e foi um dos selecionados. 

Certo é que ele não era totalmente neófito em inglês, 
pois tinha começado o curso do Centro Estadual de Idiomas 
(CEI), também em Vila Velha. Mas agora o projeto era outro. 
Reunia, sob as diretrizes do Programa Estado Presente e da 
Secretaria de Estado de Educação (SEDU), parceiros como 
o Consulado-Geral dos Estados Unidos, por meio do Centro 
Cultural de Línguas IBEUV, e o Movimento Empresarial Espí-
rito Santo em Ação. 

Além disso, um dos diferenciais do projeto, que o tornava 
ainda mais atrativo, era o objetivo de oferecer aos alunos um 
instrumental eficaz para a disputa de uma vaga no mercado 
de trabalho em áreas como hotelaria, alimentos ou turismo. 
E as duas escolas distinguidas naquela primeira fase eram a 
Mário Gurgel, na grande região de Terra Vermelha, e a Escola 
Estadual Elza Lemos Andreatta, em São Pedro.
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Junio só guarda boas recordações dos cursos e daquele 
momento em sua vida:

– Participar desse curso foi ótimo. Ele me proporcionou 
a oportunidade de conhecer mais a cultura inglesa, ampliar 
meu vocabulário na língua, conhecer pessoas novas e novas 
culturas. Além de melhorar meu inglês e poder fazer um inter-
câmbio estudantil, o curso me fez crescer como cidadão e ver 
que existem diferentes culturas no mundo, e que elas devem 
ser respeitadas e entendidas – conta ele. 

Mas a conquista de uma vaga de intercambista, seu 
grande desejo, foi difícil e demorada, conforme avalia. O pro-
cesso de escolha para uma temporada de intercâmbio cultu-
ral e educacional em outro país começava durante o próprio 
curso. E as exigências não eram pequenas. 

Por exemplo: o aluno só estaria apto se obtivesse mais 
de 95% de nota nas provas, e uma frequência de 90% nas au-
las. Depois dessa primeira seleção, vinham as provas. A pri-
meira, classificatória e eliminatória, era escrita (com questões 
fechadas, abertas e redação). Se classificado, o aluno faria a 
prova oral, última etapa do processo. Junio venceu todas as 
etapas e foi aprovado:

– Segui para os Estados Unidos e o meu intercâmbio 
durou um semestre letivo, ou seja, cinco meses e duas se-
manas. A experiência não poderia ter sido melhor. Fui muito 
bem acolhido pela minha host family, tive ótimos professores 
e minha escola era considerada umas das melhores do país. 
Nos primeiros meses, tive muita dificuldade de comunicação. 
Mas, com o passar do tempo, fui me adaptando e consegui 
entender e falar melhor o inglês. 

A rotina de Junio nos Estados Unidos começava ao nas-
cer do dia:

– Acordava sempre às seis da manhã e me arrumava 
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para ir para escola. A aula começava às 7h25m e termina-
va às 2h35m da tarde. Eu tinha aulas variadas de pré-cálcu-
lo, História dos Estados Unidos, Química, Francês, além de 
Yearbook (aula na qual os alunos fazem o livro do ano, com 
o registro de todos os momentos do ano escolar). Depois 
da escola, geralmente ia para casa e ficava com o meu host 
siblings Kristin Klein, da Alemanha, e meu host brother ame-
ricano, Jordan Olsen.

Junio enumera, de cor e salteado, as boas coisas que a 
permanência nos Estados Unidos trouxe para a sua vida pes-
soal, sua carreira e seu portfólio de habilidades e competências: 

– Conheci europeus, asiáticos e latinos. Essa troca de 
experiências foi muito boa. Aprendi a ver o mundo com outros 
olhos e vi como precisamos melhorar a nossa qualidade de 
vida, apesar de os Estados Unidos não serem um exemplo em 
qualidade de vida. Mesmo assim, vi que a educação pública 
na terra do Tio Sam é muito boa e dá aos alunos uma inde-
pendência e um campo amplo de matérias que podem ser 
escolhidas. Isto, para mim, foi muito importante como prepa-
rativo para a academia. Ter experimentado isto mudou muito 
a minha vida. Primeiro, o meu inglês deu um salto de bom 
para fluente, o que eu sempre quis.

E ele acrescenta:
– Hoje vejo que fiz a escolha certa quando decidi me 

dedicar para conseguir essa bolsa de estudos oferecida pelo 
governo estadual. Além disso, minha mente se abriu para mi-
lhares de oportunidades para o futuro. Uma delas é de fazer 
outro intercâmbio, desta vez na Alemanha, que é considera-
do o país das ideias para os cientistas. Com essa experiência 
nos Estados Unidos, tive a oportunidade de dar aula de inglês, 
mas recusei, pois queria focar nos estudos. Na época, estava 
estudando para o vestibular.
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Sobre a fluência adquirida na língua inglesa, Junio enfatiza:
– Acredito que um bom conhecimento da língua inglesa 

é de extrema importância para o curso que escolhi. A ciên-
cia usa o inglês como “língua universal” para publicação de 
artigos e periódicos. Dessa forma, o estudante que chega à 
graduação com um excelente inglês tem mais vantagem e 
consegue se sobressair melhor. 

E conclui:
– A experiência me deu a capacidade de ser mais inde-

pendente, fez com que eu amadurecesse. O conhecimento da 
língua inglesa também me ajudou bastante nas provas para 
o vestibular. Hoje, estudo numa universidade considerada a 
sexta melhor do Brasil por causa de experiência no exterior. 
E o intercâmbio despertou em mim uma vontade de sempre 
querer o melhor para mim e acreditar que eu posso conseguir.
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Elos fortes interligaram as áreas de esporte, cultura, edu-
cação e formação para a cidadania no âmbito das ações es-
tratégicas do Programa Estado Presente. E por diversos mo-
tivos. A saber: pelo apelo ao fazer coletivo e participativo do 
esporte e da cultura; pela disseminação da criatividade no fa-
zer artístico e cultural; pela proeminência indiscutível do papel 
da educação para construir uma sociedade mais digna e mais 
pacífica, e, também, porque, juntos, educação, cultura e es-
porte são uma espécie de fertilizante para o exercício de uma 
cidadania plena. Especialmente para os jovens em situação 
de vulnerabilidade social, que encontram no congraçamento 
dos jogos, nas possibilidades experimentais da arte, no prazer 
e democratização das manifestações culturais, amparo e pro-
teção em cenários adversos e hostis onde vigora a violência. 

Em resumo, todas essas manifestações coletivas do es-
porte, da cultura e da arte, juntas com a educação, são nobres 
aliadas para uma sociedade pacífica, fundada na convivên-
cia e no respeito ao outro. Na essência, estava aí o objetivo 
do projeto Esporte pela Paz, desenvolvido pela Secretaria de 
Estado de Esportes e Lazer (SESPORT), em parceria com a 
Companhia Vale do Rio Doce, com os seus núcleos distribuí-
dos por seis municípios e 16 aglomerados. 

A partir de 2011, e a cada ano mais concorrido, o projeto 
ofereceu 16 modalidades esportivas para crianças e adoles-
centes com idade entre 6 e 17 anos, tendo como foco priori-
tário atuar em áreas com altos índices de homicídios. Desde 
sua criação, foram 50 núcleos implantados. Constituídos ba-
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sicamente por espaço físico adequado à prática de atividade 
esportiva por crianças e adolescentes, esses núcleos conta-
vam com profissionais de educação física e estagiários para 
oferecer aos frequentadores orientação e apoio. A frequência 
alcançou a casa de 200 participantes por núcleo e, entre 2011 
e 2014, o número de crianças e adolescentes beneficiados 
chegou ao total de quase 15 mil. 

Na arte musical, o Estado Presente encontrou uma par-
ceira eficiente para estimular habilidades e sensibilidades, 
gosto estético e prática de instrumentos, espírito de grupo e 
companheirismo entre crianças e adolescentes dos aglome-
rados. Os responsáveis por isto foram os Núcleos de Musica-
lização da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES), 
em parceria com o Instituto Sincades e pastas estaduais de 
Cultura (SECULT) e Educação (SEDU). Em março de 2012, 
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cinco desses núcleos foram implantados em escolas da rede 
estadual, localizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Ca-
riacica, Serra e Viana, todos na Grande Vitória. E, entre 2012 
e 2014, em torno de 3,5 mil crianças e adolescentes puderam 
trabalhar no aprimoramento da sua sensibilidade, criativida-
de, motricidade e raciocínio, com aulas semanais de flauta 
doce, sensibilização, canto coral, violão e percussão.

Pela mesma trilha, o projeto Cultura Presente, a cargo 
da SECULT, em parceria com o Instituto Sincades, expandiu 
a democratização das manifestações artísticas aos cidadãos 
dessas comunidades, transformando praças e escolas em 
grandes espaços de deleite e fruição estética. Verdadeiro bra-
ço cultural do Programa Estado Presente, as ações ofereci-
das pelo projeto, de promoção da autoestima e do senso de 
pertencimento sustentaram e deram vigor ao esforço maior e 
integrado, que era combater a criminalidade.

Shows musicais, peças de teatro, espetáculos de dança, 
apresentação de orquestras, exibição de filmes, atuação de 
artistas circenses, oficinas de criação, eis o saboroso menu 
que o projeto pôs ao alcance dos moradores, um público que 
beirou as 120 mil pessoas, entre 2011 e 2014. Foram qua-
se 50 mil crianças e adolescentes que puderam usufruir, por 
exemplo, das apresentações da Orquestra Sinfônica do Espí-
rito Santo (OSES), dos espetáculos teatrais, shows e oficinas.
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Richardson Corteletti Rodrigues



Richardson, Yago e a lição das ondas 

Nem o tempo fechado, nem o frio, muito menos a chuva 
repentina que cai sobre a Barra do Jucu, em Vila Velha, espan-
ta e desanima os adeptos do bodyboarding, que, por volta das 
sete e meia da manhã, já estão a postos na areia com suas 
pranchas e seus pés-de-pato, ou mesmo já no mar, sobre o 
dorso de uma onda. O sábado de agosto, como todos os sá-
bados, será movimentado na região.

O motivo para tamanha energia entre a garotada naque-
la hora da manhã de tempo inusitadamente tão frio decorria 
não apenas da paixão pelo bodyboarding, da emoção de estar 
sobre uma prancha, com o destino entregue aos desejos das 
ondas do mar. Decorria também do trabalho executado na re-
gião pela pentacampeã mundial dessa modalidade, Neymara 
Carvalho, e pelo técnico Anderson Pinto dos Santos, o Gordi-
nho, apelido pelo qual é carinhosamente conhecido no meio 
esportivo – e tratado com mais carinho ainda pelos jovens ali 
da Barra do Jucu. 

É uma gratidão justa a que esses meninos devotam 
tanto a Neymara quanto ao técnico que a descobriu para o 
bodyboarding. Desde março de 2012, a escola de Anderson 
Pinto, ou Escolinha do Gordinho, na Praia do Cemitério, inte-
grou o projeto Esporte pela Paz, do Programa Estado Presen-
te. O convênio entre o governo do Espírito Santo e o Instituto 
Neymara Carvalho, ao qual a escolinha é vinculada, foi firma-
do em 11 de março daquele ano, em solenidade na Praia do 
Barrão. E é nas praias do entorno da escolinha, com o seu 
poder irradiador na divulgação e difusão dessa modalidade 
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esportiva, que garotos como Richardson Corteletti Rodri-
gues, de 15 anos, ou Yago Mendonça Silva, de 16, sentem-se 
mais à vontade.

A história de Richardson, por exemplo, em seu contato 
com o bodyboarding e, consequentemente, como beneficiá-
rio das ações do projeto Esporte pela Paz a partir do Instituto 
Neymara Carvalho e da escola de Anderson Pinto, começa 
quando ele cursava o primeiro ano do Ensino Médio.

– Praticamente, eu não procurei o projeto. A escolinha do 
Gordinho é que foi em cada escola saber se alunos que não 
faziam nada em outro período, que não estavam na aula ou 
ficavam à toa em casa, queriam surfar, brincar, praticar um 
esporte, porque ninguém pode saber se uma pessoa é boa em 
alguma coisa se não praticar. E com o bodyboarding a pessoa 
pode evoluir – ele explica.

Autorizado pela mãe, Richardson foi então viver uma 
nova modalidade no mundo dos esportes, pois já praticara 
futsal, vôlei, handebol, natação e atletismo: 

– Quando entrei para o projeto, ele me proporcionou vá-
rias coisas, me deu mais educação, desenvolvi minha fala 
com as pessoas, fui aprendendo cada vez mais sobre a vida, 
a saber pedir opinião, coisa que eu tinha muita vergonha de 
perguntar. As pessoas me tratavam muito bem, eram muito 
educadas e com isso fui gostando muito da escolinha.

Richardson chegou com cara e coragem, vontade e dis-
posição para as aulas. Não tinha prancha, muito menos pés-
-de-pato – materiais que seriam posteriormente consegui-
dos por Neymara. Mas a falta desses equipamentos pessoais 
não interferiu em nada, pois os três primeiros meses, como 
ele lembra, foram mesmo dedicados apenas ao suporte físi-
co, sem entrar na água. E isto foi bom, pois lhe valeu vigor 
físico para participação em provas de atletismo e maior pre-
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paro para o momento de sentir as emoções propiciadas pelas 
ondas. Por exemplo, no primeiro campeonato disputado na 
Praia do Morro, em Guarapari. 

– Fiquei um pouco nervoso, com frio na barriga, foi uma 
adrenalina – ele resgata a lembrança que cultiva com a mes-
ma dedicação de quem cuida de um bom período da vida. 

Hoje, por ser aluno de um curso técnico integrado e pas-
sar todo o dia na escola, e ainda ajudar a família em afazeres 
diversos nos finais de semana, Richardson aparece na Barra 

Yago Mendonça Silva
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do Jucu apenas de vez em quando, para participar de algu-
ma aula ou rever os amigos. Momentos em que a figura de 
Neymara, que lhe abriu novos horizontes por meio do esporte, 
volta a ganhar vida e movimento em sua memória. 

– Neymara é um grande espelho para a gente. Uma pes-
soa humilde, simples, que começou aqui na Barra, no mesmo 
lugar onde a gente está e hoje é conhecida internacionalmen-
te. É muito incrível a pessoa sair daqui e conhecer vários luga-
res assim, sem muito dinheiro, e isso me faz espelhar muito 
nela – diz Richardson.

Não é muito distinta a história de Yago, morador na Praia 
dos Recifes há mais de 10 anos, dois dos quais como aluno 
na escolinha de Anderson Pinto. Às sete da manhã de sába-
do, ele já enfrentava com destemor a instabilidade do tempo 
naquele trecho da costa capixaba, e surfava alegremente com 
outros cinco colegas. Era pré-aquecimento para a aula dali a 
pouco, como logo avisou. E haveria ainda, aos moldes de um 
ritual, uma sessão de alongamento na praia, com a postura 
aguerrida de quem pode até tremer de frio em dia de nuvens 
carregadas e ventania, mas segue adiante nos exercícios.

Foi por intermédio de um amigo, em 2012, que Yago sou-
be da escolinha na Barra do Jucu. Ao conhecê-la, foi paixão 
imediata, amor à primeira vista. Ele fez um treino físico no 
mesmo dia e mal pôde suportar a ansiedade pelo início das 
aulas, dali a duas semanas. Quando, então, sua vida começaria 
a mudar em muitos aspectos, como ele conta e enumera, ten-
do Neymara e Gordinho como referências para essa nova fase: 

– Eu falo que, quando crescer, quero fazer o que o Gordi-
nho faz aqui por esses meninos, porque acho muito lindo ele 
se dedicar por nós. Ele podia estar cuidando das coisas dele, 
mas está todos os sábados aqui dando aula, se dedicando 
para as pessoas, para o próximo.
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Yago atribui, à frequência na escolinha, diversas trans-
formações valiosas ocorridas em sua vida. Por exemplo, 
melhorias em sua saúde (“Eu estava obeso, mas comecei a 
surfar e a emagrecer”); no relacionamento familiar e no de-
sempenho escolar (“Ter participado da escolinha influenciou 
muito na minha vida escolar. Eu era muito levado”); no modo 
de enxergar a vida (“O esporte mudou a minha vida, meu 
modo de pensar a vida”) e até mesmo em sua autoestima, 
especialmente por acreditar que poderia vencer obstáculos 
sem desanimar nos momentos mais adversos. Sem falar na 
possibilidade que a prancha lhe trouxe de conhecer novos lu-
gares, outras pessoas, outras convivências (“Eu amadureci 
muito nas viagens”). E cita as viagens proporcionadas pela 
escolinha de Anderson Pinto, como a Itacaré, na Bahia, ou a 
Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. 

E o mais curioso é que as palavras ditas por Yago, ao re-
ver sua trajetória na escolinha, espelham com muita harmo-
nia as que foram proferidas pela própria Neymara Carvalho 
em 11 de março de 2012, quando o governador Renato Ca-
sagrande assinou o convênio com o instituto que leva o seu 
nome para estender as ações do Programa Estado Presente à 
Barra do Jucu, por meio do projeto Esporte pela Paz. Ao falar 
sobre o convênio, e dando um recado aos alunos da escolinha 
de bodyboarding, Neymara disse:

– É preciso saber aproveitar cada oportunidade que é 
dada. Quando comecei a pegar onda, quase não havia meni-
nas no esporte. Estava ao lado dos meninos, e mesmo assim 
aproveitei a oportunidade que me foi dada. O esporte me deu 
a chance de sair da Barra do Jucu e conhecer vários lugares 
no mundo. Agora, chegou a hora de retribuir e passar para 
frente o que aprendi ao longo desses anos.
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Em um mesmo dia, 25 de junho de 2012, dois projetos 
foram lançados pelo governador Casagrande e logo incorpo-
rados às diretrizes do Programa Estado Presente: o Jovens 
Urbanos e o Coordenadores de Pais, ambos em parceria com 
a Fundação Itaú Social e sob a coordenação do Centro de Es-
tudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitá-
ria (CENPEC). O termo de cooperação técnica para viabilizar 
os dois projetos foi assinado entre o governo – por meio da 
SEDU – e a FUCAPE, com apoio do Movimento Empresarial 
Espírito Santo em Ação.

Na prática, o Jovens Urbanos passou a funcionar do 
seguinte modo: sob acompanhamento de um educador, os 
jovens participantes do projeto realizavam encontros sema-
nais, com duração de quatro horas diárias, para oficinas sobre 
diferentes temas. Um temário que reunia fotografia, mundo 
do trabalho, empreendedorismo, cultura, mundo digital, mo-
bilidade urbana, sexualidade, sustentabilidade e reciclagem. 

As ações executadas buscavam ainda qualificar esses 
jovens para participação na vida pública e no mundo do tra-
balho. Estimulavam também sua permanência na escola, 
para conclusão da educação básica. E, em razão desses mo-
tivos, uma das estratégias do projeto foi promover o acesso 
a bens culturais e tecnológicos aos jovens de regiões menos 
privilegiadas. A boa nova desta metodologia – desenvolvida 
pela Fundação Itaú Social, em São Paulo – foi que, em 2011, 
ela passou por rigoroso processo avaliativo. E os resultados, 
conforme divulgado quando de sua adoção pelo governo do 
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Espírito Santo, foram dos mais positivos: elevação estimada 
de 77% na renda pessoal e 49% na empregabilidade dos par-
ticipantes, comparativamente aos níveis de renda e emprego 
de jovens não participantes na capital paulista.

Essa avaliação permitiu ainda revelar um impacto positi-
vo sobre o hábito de leitura dos jovens, pois aumentou 7,77 o 
número de vezes que os participantes leram jornais, revistas 
e livros em relação aos que não participaram. Eles também 
aumentaram sua presença em cursos profissionalizantes e 
de capacitação profissional, assim como em movimentos so-
ciais e ONGs. E um detalhe a ser destacado no projeto se refe-
re às intervenções efetuadas nas comunidades pelos jovens 
participantes, por meio de projetos propostos, planejados e 
desenvolvidos por eles.
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Serra, na Grande Vitória, foi o município escolhido para 
o início do projeto Jovens Urbanos no Espírito Santo, com a 
meta de formar 480 estudantes entre 15 e 20 anos, matricula-
dos na rede estadual de ensino, notadamente no ensino mé-
dio. Dezoito profissionais, entre educadores e coordenadores, 
formados pela equipe técnica do CENPEC, encarregaram-se 
de executar o projeto nas seguintes ONGs capixabas: Asso-
ciação Cultural Girassol, Associação Lar Semente do Amor, 
Centro Social Calazans, Projeto Cidadão, Projeto Meninos e 
Meninas do Mestre, Projeto Legal e Projeto Curumim.

De 2012 a 2014, em torno de 1.200 jovens de 15 a 20 
anos puderam realizar a sua formação cidadã, explorando, 
experimentando, produzindo, se expressando, aproprian-
do-se de diferentes conhecimentos tecnológicos, usando 
equipamentos e bens culturais disponíveis na cidade e, es-
pecialmente, intervindo nas comunidades com a proposição 
e planejamento de projetos sociais. Ao todo, 24 projetos com 
esse teor foram entregues por eles às comunidades. 
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Carolina de Castro Barbosa de Freitas



Carolina e a escola Mário Gurgel

A Escola Estadual de Ensino Médio Mário Gurgel, com 
os seus mais de mil alunos distribuídos em três turnos, da 
educação básica a cursos técnicos em administração e in-
formática, fica na Avenida Marrocos, Jabaeté, em Vila Velha. 
Com uma equipe de 57 profissionais, entre direção, profes-
sores, pedagogos, coordenadores, secretárias, serventes e 
vigias, a instituição recebe estudantes procedentes de uma 
vasta área do município, denominada Região 5, composta 
por nada menos do que 20 bairros e marcada por alta vulne-
rabilidade social e cruel histórico de violência. É a região da 
Grande Terra Vermelha.

O prédio tem dois pavimentos. No térreo, estão quatro 
salas de aula, laboratórios de história e geografia, vestiários, 
cozinha, depósito de merenda, cantina, grêmio, pátio coberto, 
refeitório e despensa com material de limpeza. No pavimento 
superior, a Mário Gurgel dispõe de quatro salas de aula, labo-
ratórios de língua portuguesa, matemática, física, química e 
biologia, sanitários, rampa, salas de vídeo e de coordenação. 
Já na área externa, com guarita de controle de entrada e saí-
da, depósito de lixo e bicicletário, há uma quadra poliespor-
tiva, um campo de futebol society e uma pista de atletismo.

São quase seis horas da tarde de uma quinta-feira. Dali 
a pouco, uma cena rotineira e comum a qualquer escola, em 
qualquer parte do mundo, se repetirá pelos corredores da Má-
rio Gurgel: o alarido, a correria, a algaravia de vozes com a 
chegada de um novo contingente de alunos para o começo do 
terceiro turno das aulas. 
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E, no centro dessa rotina de alunos, cada qual desejando 
pelo menos um minuto de atenção, cada qual ansiando por 
pelo menos uma palavra de aconselhamento ou dissipação 
de alguma dúvida, estava a atarefada diretora Carolina de 
Castro Barbosa de Freitas, formada em Ciências Sociais e no 
cargo desde o início de 2015. 

A opinião esclarecedora e elucidativa da diretora Caroli-
na sobre o projeto Coordenadores de Pais ganha ainda mais 
legitimidade por expressar uma análise a partir da própria es-
cola, um olhar privilegiado de quem vive o dia a dia escolar 
com todos os seus desafios, problemas, conquistas, vitórias 
e correções de rumo. Ou seja, o olhar originado de uma das 
pontas do relacionamento da instituição escolar com as fa-
mílias, mediado por um coordenador. No caso específico da 
Mário Gurgel, por uma coordenadora, representada na figura 
da muito querida pelos alunos Terezinha de Jesus.

– Considerando-se que aqui é uma área de vulnerabi-
lidade social, pois é conhecida por todos a história de Terra 
Vermelha, com os conflitos e a violência, a coordenadora do 
projeto na escola é da comunidade. E ela acaba sendo uma 
referência para os moradores daqui. Acaba sendo uma pes-
soa de confiança da escola para quem as famílias trazem 
seus problemas, relatam suas preocupações, informam o que 
realmente está se passando na vida desses alunos, para que 
possamos atuar como escola de um modo mais efetivo – diz 
a diretora. E complementa:

– Como a coordenadora cria esse laço de confiança da 
escola com a comunidade e com os pais, fica bem mais fácil, 
de fato, nos aproximarmos dos alunos faltosos, que dão pro-
blema. Então, ela dá esse suporte, esse apoio, faz essa inter-
mediação entre a escola e a família. E tendo em vista que es-
tamos inseridos nesse contexto social mais complicado, ela 
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tenta colaborar e ajudar na solução de todos esses problemas 
trazidos pelos familiares. E vira uma referência. Acaba que o 
trabalho dela ultrapassa a escola. Dependendo do problema 
que o aluno tem, percebemos que pode ter sido causado por 
questões familiares. Assim, muito do que ela trata não é o que 
o aluno está passando dentro da escola. E ela consegue aju-
dar também nesses outros aspectos. É lógico que dentro do 
limite funcional dela, como coordenadora de pais.

Sobre o apoio das famílias ao projeto, diz a diretora:
– Os pais e alunos recebem o projeto de uma forma 

muito positiva, são muito abertos. Até porque, especialmen-
te aqui, nós temos uma pessoa que desenvolve um trabalho 
muito bom. Ela é muito solícita com as famílias, atende aqui 
na escola, visita as casas e consegue ser muito bem recebida. 
Com isso, conseguiu construir uma relação de proximidade 
com essas famílias. 

Segundo Carolina, os efeitos positivos da escolha correta 
de uma coordenadora para a Escola Mário Gurgel se revelam 
no dia a dia:

– O legal é que o projeto Coordenadores de Pais exis-
te em várias escolas, não somente aqui. Mas, em especial 
aqui na nossa escola, a escolha da coordenadora foi mui-
to acertada. É uma pessoa da comunidade, respeitada pela 
comunidade. Essa escolha acertada já foi um passo impor-
tante e, pela maneira como ela desenvolve o seu trabalho, é 
realmente uma referência. Tanto que outros coordenadores 
vêm fazer estágio aqui. O trabalho que ela faz é formidá-
vel e, para homenageá-la, os alunos até colocaram o nome 
dela, Terezinha de Jesus, no grêmio estudantil. É uma pes-
soa que dá um puxão de orelha quando preciso, mas tam-
bém dá o apoio necessário. 

E Carolina conclui:
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– Aqui na escola, ganhamos muito com o perfil da coor-
denadora, pois, pela proposta, se o coordenador não tiver um 
perfil adequado, o projeto não vai para frente. E os resultados 
aqui são muito bons. Os alunos que não frequentavam as au-
las voltaram a frequentar e aqueles com problemas até den-
tro da família recebem a colaboração da coordenadora. São 
ações contínuas, que, devagarinho, dão resultado.
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O outro projeto lançado naquele dia 25 de junho de 
2012, no Palácio Anchieta, também em parceria com a Fun-
dação Itaú Social, foi o Coordenadores de Pais. A ação co-
meçou em 15 escolas localizadas em áreas alcançadas pelo 
Estado Presente nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, 
Cariacica e Viana, com benefícios diretos para aproximada-
mente 15 mil alunos. Os fundamentos do projeto, bem como 
sua metodologia, se basearam em modelo piloto da expe-
riência de reforma educacional de Nova York – implantada 
em 2002 – e, também, dos resultados muito satisfatórios 
alcançados em sua aplicação na zona Leste de São Paulo, 
pela Fundação Itaú Social. 

Um dos atributos mais destacáveis do projeto estava 
na ponte criada entre a unidade de ensino e os familiares 
do estudante, principalmente nos locais mais socialmente 
vulneráveis. Em outras palavras, ao contrário dos tão costu-
meiros exemplos de relacionamento frio ou distanciado en-
tre escola e família, com os prejuízos aí decorrentes, que vão 
do baixo desempenho escolar ao desconhecimento do que 
ocorre em sala de aula, passando pelos distúrbios de com-
portamento de alunos, o projeto efetivamente interligava as 
duas pontas, com benefícios para todos: escolas, alunos, 
professores e pais.

Na prática, cada unidade de ensino integrada ao projeto 
passou a contar com um coordenador de pais. A seleção era 
feita entre pessoas da comunidade, indicadas pela direção 
do estabelecimento para atuar exclusivamente no “relacio-

13. Estar presente com Coordenadores de Pais
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namento escola-família”, o qual consistia em visitas às resi-
dências, desenvolvimento de atividades na escola envolvendo 
pais e estudantes e acompanhamento de frequência, disci-
plina e rendimento. A vaga desse coordenador era ocupada 
por uma liderança informal, que conhecesse suficientemente 
a realidade da comunidade para intervir de forma direta com 
pais e amigos da escola. Preferencialmente, ele – ou ela – de-
veria residir na região do entorno da escola e ser uma lideran-
ça de referência entre os moradores.

No cotidiano, eram várias as incumbências previstas para 
os coordenadores de pais: recepção dos alunos nos horários 
de entrada e saída dos turnos, convites aos pais para visitas 
à escola, contatos telefônicos com a família para verificação 
dos motivos de ausência, plantão de atendimento aos pais, 
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entre outras ações para estimular a frequência do estudante, 
a melhoria de seu desempenho escolar e o envolvimento da 
família no processo de ensino-aprendizagem.

Exitoso como um dos braços educacionais do Programa 
Estado Presente, o projeto estava inserido – ao final da Ges-
tão Casagrande – na realidade de 36 escolas da rede estadual, 
alcançando mais de 10 mil alunos, além de familiares, adoles-
centes grávidas e aqueles que cumpriam medida socioedu-
cativa. Desse universo, 61% melhoraram a frequência escolar, 
67% o desempenho e 58% o comportamento. Até 2014, sua 
abrangência cobria 18 comunidades, em seis municípios. E 
o projeto já havia agregado novos parceiros privados, como 
Fibria, Carta Fabril e CBC Construtor. 

Em síntese, o Coordenadores de Pais buscava promover 
uma interação assídua dos familiares dos alunos com os tra-
balhos desenvolvidos pelas unidades de ensino, por meio de 
um profissional que atuasse no eixo escola/família com uma 
das missões mais relevantes nas regiões de vulnerabilidade 
social. No caso, a sempre problemática evasão escolar, com-
preendida como um dos fatores de risco para o aumento da 
criminalidade. Situação ainda mais agravada na transição do 
ensino fundamental para o ensino médio.
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Terezinha de Jesus do Nascimento Santos



Terezinha de Jesus e a confiança 

Pelos olhos de Terezinha de Jesus do Nascimento San-
tos, de 51 anos, passam as emoções mais fortes que uma 
pessoa pode sentir quando relata o amor devotado ao traba-
lho que faz. Mãe de dois filhos, moradora há mais de 20 anos 
num bairro vizinho ao da escola Mário Gurgel, ela nem tenta 
dissimular a voz embargada ao se referir ao projeto Coorde-
nadores de Pais. Em sua pequena sala na escola, local de con-
fluência onde atende a pais e alunos sobre os mais diversos 
temas e age com aquele espírito moderador de quem sempre 
está pronta para encaminhar soluções de conflitos, Terezinha 
de Jesus fala, e sua fala é pura emoção.

Sim, a sala é pequena. E um espaço assim tão exíguo 
conta ainda com armários, duas mesas igualmente peque-
nas e um computador, no qual se vê um aluno trabalhando na 
atualização do seu currículo para enviar a uma empresa que 
está recrutando estagiários. Mas as medidas da sala ocupa-
da pela coordenadora tornam-se um dado irrelevante e mera-
mente ilustrativo, face à função-chave que Terezinha de Je-
sus exerce há três anos no projeto. Uma função que lembra a 
de uma ouvidoria, e que, pela importância, é o próprio coração 
do Coordenadores de Pais.

Enquanto fala, Terezinha de Jesus não esconde que o 
projeto levado à escola Mário Gurgel pelo Programa Estado 
Presente é hoje inseparável de sua vida. Razão pela qual seu 
depoimento, transcrito abaixo, é tão revelador:

O projeto veio melhorar não só os resultados da nossa 
escola, mas os resultados dos nossos alunos. Eu sempre falo 
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para eles o seguinte: quando o resultado é bom, é para todo 
mundo. Se for ruim, é também para todo mundo. E com a im-
plantação do projeto, vejo que as famílias estão mais respon-
sáveis. Não é que não temos meninos que não faltem. Mas, 
hoje em dia, tanto os alunos como seus familiares vêm à es-
cola justificar as faltas, trazem atestados. Se o responsável 
não vem e diz que o filho não foi à escola por causa disso ou 
daquilo, a gente já tem ali uma família que precisa compreen-
der que as faltas têm que ser justificadas.

É um olhar carinhoso, um olhar diferente, porque muitas 
vezes os pais matriculam os filhos e não conhecem ninguém 
na escola. E quando tem uma pessoa como no meu caso – 
quase todo mundo me conhece aqui na comunidade –, eu 
vou poder dar notícias do filho dele. E tem outra coisa: tam-
bém trabalhamos de acordo com as dificuldades que vivemos 
hoje em dia, trabalhamos de acordo com a família. O pai pode 
ter um filho que estuda de manhã, mas se ele não tiver condi-
ções de vir durante o dia, duas vezes na semana eu já trabalho 
à noite, justamente para atender a esse pai. 

O índice de evasão aqui era alto. E tem diminuído. Com 
a implantação do projeto, a gente sabe por que esse aluno 
está faltando. Porque, às vezes, a família não sabe. E a es-
cola, antes do projeto, também não sabia. O aluno faltava, 
dava-se como evadido e pronto. Hoje, não. Os coordenado-
res de pais viraram as pernas da escola. O que a escola não 
pode fazer do lado de fora, o coordenador vai e faz através de 
visitas. A gente vai atrás do aluno, porque queremos o aluno 
na escola. E se temos mais jovens estudando, com certeza a 
violência vai diminuir. 

Nós trabalhamos o ano inteiro. Aí, chega o final do ano, 
percebemos que caiu a evasão e aumentou o número de 
alunos aprovados, principalmente com os alunos do ter-
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ceiro ano. Eu trabalho com alunos menores de idade, mas 
sempre tem uma meia dúzia maior de idade entre eles. E 
quando chega o final do ano, no abraço, eles falam: “Tere-
zinha, muito obrigado. Se não fosse você cobrar de mim eu 
não estaria me formando”. Eu trabalho assim, mostrando 
que eles têm capacidade. 

No meu primeiro ano de projeto, tinha uma baianinha 
aqui na escola que tinha acabado de vir da Bahia e morava 
com a mãe na varanda da casa do tio dela. E essa menina 
estava revoltada porque tinha deixado a história dela lá, o na-
moradinho, e principalmente pelo local onde estava vivendo, 
uma varanda. No primeiro dia de aula, bateu o sinal do recreio 
e ela não foi para a sala. Chorava muito, estava muito nervo-
sa, não queria conversar e eu não sabia o que fazer. Chamei, 
então, a diretora, nós a levamos para a salinha da pedagogia, 
conversamos e ela contou sua história. Aquilo mexeu muito 
comigo. Eu tinha que ajudar aquela menina, mas não sabia 
como. Disse que teria que chamar a mãe dela para conver-
sar. A mãe veio e tivemos de encaminhá-la para o conselho 
tutelar, porque ela não queria estudar, queria fugir. No outro 
dia, ela foi levada pela mãe para o conselho tutelar. E no dia 
seguinte, a menina veio estudar. Falei para ela: “Estuda, que eu 
vou te ajudar, não sei como, mas vou ajudar”. 

Eu tinha me mudado de casa, tinha construído uma casa 
melhor, e agora possuía outra, desocupada. Contei a história 
para o meu marido e ele mandou trazer o pessoal. Aluguei 
por um preço bem simbólico e eles moraram na minha casa 
por um ano. Hoje, estão na casa deles. Venderam uma moto, 
compraram um terreno e agora já estão morando na casa 
própria. E neste ano a menina termina o ensino médio. Para 
quem não queria estudar, hoje ela estuda o dia inteiro. Foi 
uma grande conquista. Era de apoio que ela precisava, pois o 
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adolescente precisa encontrar alguém em quem possa con-
fiar, que acredite nele. E eu falo para esses meninos aqui: “Eu 
acredito muito em vocês”. Não sou aquela pessoa que quer 
recompensa, presentes, nada. A minha recompensa é que 
eles venham estudar e pensem lá na frente. Sou de família 
simples, mas sempre falei para os meus filhos que estudar é 
o caminho. E hoje eles estão formados.
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Em 29 de agosto de 2013, o governo do Espírito Santo 
anunciou a implantação do projeto Patrulha da Comunidade, 
no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e Defesa So-
cial (SESP). Seu objetivo era claro: prevenir crimes contra o 
patrimônio por meio do patrulhamento inicial em 19 bairros 
dos municípios de Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica, com o 
reforço de 40 viaturas e 80 motocicletas. O projeto trazia ca-
racterísticas bastante peculiares, à risca e em conformidade 
com o eixo Proteção Policial do Programa Estado Presente.

Essas características eram, por exemplo, a proximidade 
das patrulhas com os cidadãos; a compreensão e o conhe-
cimento das condições específicas do bairro por parte dos 
policiais e a predisposição para ouvir os diagnósticos feitos 
pelos próprios moradores sobre as formas e graus de violên-
cia mais comuns em sua região de moradia. Em resumo, de-
via-se realizar um trabalho policial integrado com a sociedade 
e apoiado por radiopatrulhas e motocicletas, além do policia-
mento a pé, em bicicleta ou em postos móveis comunitários.

Por si só, o lançamento da Patrulha da Comunidade sim-
bolizava muito bem a presença do Estado (e do próprio Pro-
grama Estado Presente) onde as pessoas mais necessitavam 
dela: a rua, a praça, o bairro, o aglomerado, a vida cotidiana, o 
dia a dia das famílias. E até mesmo a velocidade das viaturas 
durante o patrulhamento atendia às orientações preventivas, 
de evitar a ação criminal: a 30 quilômetros por hora, de modo 
a garantir aos policiais uma boa visualização da área patru-
lhada e mais facilidade para identificar situações suspeitas. 

14. Estar presente nas comunidades
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Do ponto de vista técnico, a Patrulha da Comunidade seguia 
o mesmo padrão de planejamento gerencial que, de modo 
amplo, vigorava em todas as ações e projetos criados ou in-
corporados pelo Programa Estado Presente: o olhar jamais 
distanciado dos indicadores, das metas e dos resultados a 
serem alcançados. 

Veja-se, por exemplo, a questão territorial. A atuação da 
Patrulha da Comunidade foi estabelecida para bairros espe-
cíficos, escolhidos de acordo com informações meticulosa-
mente compiladas, processadas e organizadas – um verda-
deiro mapa da violência –, e que passaram a abastecer e a 
orientar todo o sistema de segurança. Esses números sobre a 
vulnerabilidade de determinada área à atividade criminosa – 
periodicamente analisados nas reuniões do Programa Estado 
Presente – é que serviam de guia para as ações de patrulha-
mento em cada bairro, região ou comunidade. 

Pela nova nomenclatura, a região atendida recebeu a 
designação de quadrante, e os policiais militares deslocados 
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para o patrulhamento deveriam ter formação em policiamen-
to comunitário, mediação de conflitos e defesa dos direitos 
humanos. E não custaria lembrar que, nas reuniões do pro-
grama, presididas pelo governador, os próprios comandan-
tes da Polícia Militar, bem como os delegados da Polícia Civil, 
prestavam contas dos índices de criminalidade, com análise 
tanto de seu eventual aumento, quanto de sua diminuição. 
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Davi Bones Feitosa



Davi e o ano perdido por faltas 

Quando Davi, de 17 anos, começou a faltar às aulas, Te-
rezinha de Jesus passou a ligar periodicamente para a mãe 
dele, Glória Maria. A coordenadora queria saber o motivo das 
faltas. Mas, assim que começaram os telefonemas, Davi não 
gostou, porque achava isto muito invasivo. Ele não conhecia 
ninguém na escola Mário Gurgel, onde agora cursa o segun-
do ano do Ensino Médio. Muito menos conhecia Terezinha de 
Jesus. Como ele mesmo diz, achava ruim, chato, que alguém 
se intrometesse desse modo em sua vida: 

– Depois, quando fui me acostumando, a Terezinha pegou 
amizade com a minha mãe e aí comecei a ver de outro jeito, por-
que vi que ela não estava me atrapalhando, estava me ajudando. 

De fato, ter compreendido essa ponte que o projeto esta-
belece entre a escola e a família ajudou Davi a melhorar suas 
notas e a superar a reprovação ocorrida dois anos antes. As 
faltas, que eram frequentes, foram transformadas em assi-
duidade escolar e bom desempenho. Isso porque, apesar do 
desagrado inicial com os telefonemas da coordenadora, a 
cada vez que ele faltava e permanecia em casa Terezinha de 
Jesus, pontualmente, tão certo quanto é certo um dia depois 
do outro, ligava para a mãe dele. 

Ele próprio faz a reflexão sobre esse período:
– No ano retrasado, eu estava perdendo muita aula. Depois 

que ela começou a me ajudar, a passar orientação, eu tomei jei-
to. Realmente, o projeto Coordenadores de Pais é muito bom. Eu 
faltava às aulas por pura preguiça, ficava à toa em casa. Depois 
que a Terezinha começou a ligar para minha mãe, eu melhorei. 
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Antes, eu era o mais preguiçoso da turma e, como perdia mui-
ta matéria, não conseguia acompanhar o ritmo das aulas. Perdi 
um ano por causa disso. Em 2015, era para eu estar me forman-
do no Ensino Médio. Agora só terminarei no ano que vem.

– Eu acreditei que ele podia ser melhor –, diz Terezinha 
de Jesus, ao lado de Davi e da mãe dele, Glória Maria, na sala 
do Grupo Pedagógico da Escola Mário Gurgel. 

E acrescenta:
– Eu tive a oportunidade de indicá-lo para um estágio no 

Conselho Tutelar. Aí, quando eu me encontrava com ele e per-
guntava sobre o estágio, ele falava: “Terezinha, realidade a gente 
vê é naquele conselho”. E com a experiência que teve lá, hoje ele 
sabe o que é certo e errado, o caminho que tem que seguir. Além 
disso, tem uma grande mãe que o acompanha, e isso é muito 
importante. Posso dizer hoje que o Davi é um aluno exemplar. 

No rastro dessa atenção, desse apoio e incentivo por 
parte da coordenadora e da escola, veio não só um novo tem-
po na vida escolar de Davi, veio também um tempo de maior 
tranquilidade para a mãe:

– O Davi me deu muito problema com a questão das fal-
tas. Eu saía de casa antes dele e da irmã para trabalhar e dei-
xava os dois já arrumados. Mas ele não ia para a escola. Eu 
agradeço muito esse projeto, porque a Terezinha me ligava e 
perguntava o que estava acontecendo. Eu respondia: “Saí de 
casa e deixei o Davi arrumado”. Eu ia até a escola, conversava 
e nada. Resumindo, ele foi reprovado, mas foi uma lição para 
ele. Se não tivesse faltado tanto, este ano seria o último ano 
dele no Ensino Médio. Na época, tive que passar a vigiar, mes-
mo que chegasse ao serviço atrasada. Já este ano não fui 
chamada na escola nem uma vez, por causa de coisa errada 
dele. Só vim em reunião, porque sei que, se ele faltar, a Terezi-
nha me liga. Fico despreocupada. 

Uma política de Estado em favor da vida

124 Estado Presente – Em Defesa da Vida



O uso de novas tecnologias pelo Programa Estado Pre-
sente dotou o sistema de segurança do Espírito Santo de 
ferramentas qualificadas para a prevenção da criminalidade. 
Desde as câmeras de videomonitoramento do projeto Olho 
Digital às tornozeleiras eletrônicas destinadas ao sistema pri-
sional, ou então smartphones entregues a policiais militares 
no patrulhamento a pé, em bicicletas, motos e a cavalo, per-
mitindo-lhes acesso on-line, ágil e eficiente, de qualquer lugar, 
ao banco de dados da SESP para verificação de fichas crimi-
nais ou consultas ao sistema do Departamento de Trânsito. 

O significado era evidente: ganhos em tempo e em eficá-
cia, com mais agilidade nos deslocamentos, atendimentos e 
chamadas, intercomunicação imediata entre agentes do sis-
tema e, obviamente, vigilância mais apurada nas vias públi-
cas da Grande Vitória e do interior. 

Com a utilização das câmeras de videomonitoramento, 
por exemplo, houve redução expressiva do tempo de respos-
ta às ocorrências, pelo fato de os aparelhos estarem instala-
dos em pontos estratégicos, selecionados a partir da análise 
georreferenciada de indicadores criminais. 

Institucionalmente, a instalação das câmeras foi feita 
em parceria com os municípios. Mas foi o governo estadual, 
por meio da SESP, quem garantiu os equipamentos, os soft-
wares de gerenciamento, o armazenamento das imagens e 
os componentes auxiliares, além dos serviços de instala-
ção e treinamento de operadores. A cargo das prefeituras 
ficavam o espaço físico, para implantação ou ampliação 
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da denominada Central Integrada de Monitoramento (CIM), 
mobiliários de uso cotidiano, e recursos humanos para as 
atividades de monitoramento.

Outro projeto, como Placa Legal, exemplifica mais ainda 
a soma de virtudes que novas plataformas de telecomunica-
ção trouxeram ao trabalho de prevenção criminal. Por meio 
de um aplicativo com sistema operacional Android, disponível 
em dispositivos móveis, tornou-se possível a qualquer cida-
dão consultar placas de carros suspeitos, bem como auxiliar 
o trabalho policial na recuperação de veículos furtados, rou-
bados e com placas clonadas. O aplicativo foi oferecido no 
menu do Google Play e no site da SESP. A identificação do 
suspeito era simples: bastava um clique no banner “Placa Le-
gal” e digitar a placa do veículo a ser consultado. 

Ainda referente à presteza na comunicação entre as di-
versas pontas do sistema de segurança, elevando-lhes a ca-
pacidade para imediata e pronta resposta na gestão de dados, 
documentos e processos, a Delegacia On-line (DEON) foi ou-
tro ganho para a população capixaba. Ganho de tempo, ganho 
de mais facilidade no andamento de inquéritos ou ganho na 
uniformização das informações produzidas nas diversas eta-
pas da investigação criminal. Todos esses benefícios obtidos 
desde o princípio: do registro de atendimento nas ocorrências, 
geralmente realizado pela Polícia Militar, ao relatório de con-
clusão da investigação, a cargo da Polícia Civil. 

Em sua fase inicial, o serviço já possibilitava que as pes-
soas registrassem on-line boletins de ocorrência em casos 
de perda ou roubo de documentos, objetos e veículos. A eta-
pa seguinte, ou seja, a sua fase de ampliação, como anun-
ciada em maio de 2013 pelo governador Renato Casagran-
de, permitiu também a agilização do atendimento por parte 
de delegados e demais servidores lotados nas delegacias. 
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Ao aperfeiçoar a gestão de informações e dar velocidade e 
transparência à atividade de Polícia Judiciária, a DEON pas-
sou a suprir a ausência de informações confiáveis, oportunas 
e cotejáveis sobre incidentes criminais, violência ou vitimiza-
ção, cuja lacuna dificultava a elaboração, o monitoramento e 
a avaliação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao 
controle da criminalidade.

Em declaração ao jornal Folha Vitória, em sua edição de 23 
de maio de 2013, o então delegado-chefe da Polícia Civil, Joel 
Lyrio Júnior, assim resumiu o serviço disponibilizado pela DEON:

– A Delegacia Online faz parte do Programa Estado Pre-
sente e é uma ação estratégica. É uma nova e importante 
ferramenta de informação e também de investigação funda-
mental, porque polícia nenhuma no mundo vive sem infor-
mação. A Deon será ampliada em módulos, em várias fases, 
até chegar à etapa final, em que estaremos interligados com 
o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça do Espí-
rito Santo. E vários outros agentes e órgãos de segurança 
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pública poderão dispor dessa ferramenta para realizar suas 
consultas – afirmou.

Uma rápida retrospectiva à origem desses avanços pon-
tuados pelo delegado Joel Lyrio mostraria o seguinte pano-
rama: de um lado, estavam as inovações introduzidas pelo 
Programa Estado Presente, ao multiplicar as ações de inclu-
são social e torná-las inerentes à política de segurança pú-
blica para o Espírito Santo. De outro, vinha o aprimoramento 
do próprio Sistema de Segurança Pública, com a aplicação 
da lei, a incorporação de novas estratégias de policiamento, a 
contratação de policiais, o uso de novas tecnologias de moni-
toramento e comunicação, bem como o aperfeiçoamento do 
modelo de gestão no setor.

E sobre essas duas bases indissociáveis, de proteção 
social e proteção policial, foi erigido o programa que moderni-
zaria o modo de combater a violência no estado, com os sal-
dos de redução da criminalidade, especialmente homicídios, 
reconhecidos e comprovados pelos levantamentos estatísti-
cos oficiais durante e após o governo de Renato Casagrande. 
Em resumo, eram duas faces, duas frentes de trabalho. Duas 
estratégias articuladas e combinadas pela causa maior que, 
incorporada ao nome do programa, daria o lema institucional 
a ser seguido, e que não custa ser repetido: salvar vidas.

No que concerne à proteção policial, os recursos investi-
dos, juntamente com a formulação política e operacional para 
recuperar as condições materiais das instituições responsá-
veis pela prevenção e combate ao crime, deram substância 
e capacidade para o cumprimento de três diretrizes. A saber: 
modernizar o sistema de segurança pública, aplicar estra-
tégias específicas de enfrentamento qualificado ao crime e 
adotar um modelo de gestão baseado em indicadores e me-
tas para cada organização policial.
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Quando observado o montante de investimentos dire-
cionados para esse fim, dados reunidos no já citado balan-
ço elaborado pela SEAE apontaram significativa mudança de 
paradigma, de priorização, nas verbas destinadas ao setor no 
estado. Eis os números: entre 2007 e 2010, os investimentos 
no Sistema de Segurança Pública do Espírito Santo somaram 
R$ 246 milhões. Entre 2011, quando foi lançado o Programa 
Estado Presente, e 2014, ao ser concluída a gestão socialista, 
os valores injetados no sistema exclusivamente pelas pastas 
de Segurança e Justiça quase dobraram: R$ 426 milhões.

Em decorrência desse novo foco, ações e projetos como 
o Patrulha da Comunidade, Olho Digital, Delegacia On-line, 
Segurança na Palma da Mão, Placa Legal, Apreensão de Ar-
mas ou Monitoração Eletrônica de Prisional, entre vários ou-
tros – sem esquecer a integração das polícias e um upgrade 
modernizador na gestão do sistema prisional – começaram 
a ser paulatinamente implantados pelo governo. Promovia-
-se, assim, um enfrentamento à crescente onda de violência e 
criminalidade em vigência no estado, mediante um giro subs-
tantivo e substancial na então limitada capacidade de respos-
ta institucional a um cenário, em todos os sentidos, adverso. 

É relevante mencionar que, diante de paisagem com tal 
particularidade, um ponto-chave na composição das estraté-
gias para a redução da chamada violência letal foi, por exem-
plo, o controle de armas de fogo e munições. Tema, aliás, sobre 
o qual o governo do Espírito Santo se posicionou de forma cla-
ra e irredutível ao lançar o Programa Estado Presente em 2011.

É consenso que a posse e o uso de armas de fogo e mu-
nições no Brasil e no mundo já ganharam proporções assus-
tadoras. Ainda que, como já referido, violência e criminalidade 
não tenham suas causas em um único fator e ocorram pela 
soma de múltiplos condicionantes, a questão do armamento 
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em poder da criminalidade tem papel explosivo e determinan-
te nesse processo. 

Ainda conforme o documento da SEAE, “a violência letal 
produzida por arma de fogo no Brasil supera amplamente a 
média mundial”. Citando o Estudo Mundial sobre Homicídio 
2013, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 
(UNODC), o documento acrescenta: “41% dos homicídios re-
gistrados em todo o mundo, em 2012, foram praticados com 
emprego de arma de fogo. O continente americano lidera o ran-
king de mortes violentas, com 36% dos homicídios mundiais. 
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Das 150 mil vítimas registradas neste continente em 2012, 
66% foram assassinadas com emprego de armas de fogo”.

E completa: “Com aproximadamente 3% da população 
mundial e aproximadamente 11% dos homicídios registrados 
em todo o mundo, o Brasil segue a triste realidade de posi-
cionar-se entre as nações mais violentas do mundo. Ampliar 
o controle de armas e de munições, inaugurado pelo Estatu-
to do Desarmamento, reveste-se de estratégia fundamental 
para controlar a violência letal”.

Fundamentada, portanto, no que vinha como parte des-
sa paisagem desalentadora, a apreensão de armas de fogo 
no Espírito Santo tornou-se estratégica e prioritária. E, em 
quatro anos, foram apreendidas mais de 15 mil armas nas 
mãos de criminosos, em decorrência das ações desencadea-
das. Análise feita pelo governo sobre o armamento apreen-
dido revelou o seguinte: em torno de 23% dessas armas não 
podiam ter a sua origem identificada; perto de 93% delas 
eram de fabricação nacional, produzidas especialmente nas 
décadas de 1980 e 1990; 57% eram revólveres e 14% pistolas. 
Os revólveres mais apreendidos eram os de calibres 38, com 
63%, e calibre 32, com 27%. Quanto às pistolas, o calibre mais 
encontrado foi ponto 380.
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Joel Lyrio Júnior, ex-chefe da Polícia Civil



Joel Lyrio e as mudanças na segurança 

– O Programa Estado Presente foi um divisor de águas 
com o qual saímos da ficção e passamos para a realidade. Os 
investimentos feitos na estrutura de segurança pública das 
polícias, tanto a Civil quanto a Militar, e também o Corpo de 
Bombeiros, se refletiram, primeiro, no aparelhamento dessas 
instituições, mas, acima de tudo, no aumento da autoestima 
dos policiais, que há muito tempo não tinham equipamentos 
e um investimento dessa envergadura – afirma Joel Lyrio Jú-
nior, ex-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo entre 2011 e 
janeiro de 2015. 

Aos 51 anos, formado em Direito e especialista em se-
gurança pública e gestão de projetos, o atual superintendente 
de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Civil 
capixaba continua:

– Para a Polícia Civil, desde o início planejou-se a rees-
truturação das delegacias policiais, principalmente das de-
legacias do interior do estado, com plantão 24 horas. Isso 
mostra o dinamismo e a envergadura do programa, porque o 
Estado Presente foi baseado em dois grandes pilares: o pilar 
da proteção policial e o pilar da proteção social.

No caso da proteção policial, Joel Lyrio destaca aquele 
que, no seu entender – e, afinal, no entender de todos aque-
les que analisam a abrangência do programa –, foi um pon-
to-chave: o processo de integração entre as polícias, a partir 
do redimensionamento de suas áreas de atuação. 

A ideia, segundo ele, era que as corporações policiais 
começassem a se conhecer melhor, trocassem informações, 
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reestruturassem suas áreas de inteligência e, acima de tudo, 
compartilhassem os problemas e os resultados de uma ação 
operacional conjunta, sem esquecer o compartilhamento da 
tecnologia do conhecimento.

Ele explica:
– Coloco como um dos grandes desafios e uma das 

grandes virtudes deste programa ter conseguido fazer essa 
integração. Não só entre oficiais e delegados de polícia, mas 
também com os outros policiais investigadores, escrivãs, sol-
dados, cabos e sargentos, que entenderam o propósito do Es-
tado Presente. Para se ter ideia, no âmbito da Polícia Civil, nós 
tínhamos uma estrutura muita defasada, e houve um inves-
timento, principalmente voltado para redução de homicídios.

O superintendente traça um quadro dramático da situa-
ção no Espírito Santo na fase logo anterior ao lançamento do 
Programa Estado Presente, em especial com relação aos ín-
dices de resolução de inquéritos policiais:

– Quando chegamos aqui, em 2011, nosso índice de re-
solução de inquéritos policiais não passava de 10 a 12%. Nós 
conseguimos, de 2011 a 2014, fazer com que tivéssemos a 
maior taxa de resolução de inquéritos policiais de homicídio 
em todo o país. Chegamos a 44%, devidamente confirmados 
por meio de uma estatística clara, transparente e muito séria. 
O que fez com que ultrapassássemos a média nacional, que 
é de 8% a 10%. Isso, por si só, já representou um aumento 
extraordinário da nossa capacidade de resposta em relação a 
crimes de homicídio.

Para se chegar a esse patamar positivo, Joel Lyrio sublinha 
a atuação da força-tarefa constituída a partir de 2011, quando, 
de acordo com ele, existiam 16.700 inquéritos de homicídios 
atrasados no Espírito Santo, e que precisavam ser apurados. 
Ao final de 2014, ao encerrar o mandato do governador Renato 
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Casagrande, desses 16.700 inquéritos apenas cerca de qua-
tro mil não haviam sido apurados e se encontravam ainda em 
fase de diligências.

Em sua sala na Superintendência de Tecnologia da In-
formação e Comunicação da Polícia Civil, na Avenida Nossa 
Senhora da Penha, em Vitória, Joel Lyrio evoca as mudanças 
ocorridas no sistema estadual de segurança, a partir de in-
vestimentos realizados pelo Programa Estado Presente:

– Na estrutura física, nós contabilizamos em torno de 26 
novas delegacias de polícia inauguradas. Delegacias novas, 
com móveis novos, equipamentos novos, trazendo dignidade 
para o policial e, acima de tudo, fazendo com que a população 
capixaba pudesse entender que essa é uma estrutura física 
de repartição pública. 

Ele também elenca os investimentos em recursos humanos:
– Além disso, a polícia técnica científica teve, nos últimos 

quatro anos, o maior investimento que houve na história do 
Espírito Santo. Foram contratados mais de 100 peritos crimi-
nais, em torno de 45 médicos legistas, mais de 150 escrivães 
de polícia e em torno de 140 delegados, chamados em con-
curso público. Tivemos dois concursos públicos nesse perío-
do, que ajudaram a colocar de pé essa estrutura que faz parte 
do eixo de proteção policial do Estado Presente.

Para o superintendente, o programa também proporcio-
nou a criação de novas unidades policiais. E uma delas, que 
tinha uma demanda mais firme da população, foi o Plantão 
Especializado da Mulher (PEN):

– Hoje, muito se fala da violência contra a mulher, mas 
nós criamos esse plantão especializado. Foi o primeiro plan-
tão especializado no Brasil, que está dando muitos resultados, 
com muita solução de crimes de violência contra a mulher. E 
foi feito um reforço nas delegacias da mulher em todo o es-
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tado, com a contratação de delegados. Colocamos, inclusive, 
assistentes sociais e psicólogos nessas delegacias, o que foi 
uma inovação no Espírito Santo. E esse legado está aí. 

No universo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pes-
soa (DHPP), Joel Lyrio sublinha o reforço com a entrada em 
serviço de novos delegados de polícia, investigadores, escri-
vães e agentes. Outra inovação foi a criação da perícia inte-
grada, voltada exclusivamente para homicídios:

– Agora, quando o delegado se desloca ao local do ho-
micídio, vai com toda a equipe, inclusive com o perito criminal, 
que faz todos os levantamentos. Isso está proporcionando à 
Polícia Civil, pela primeira vez na história do Espírito Santo, 
a oportunidade de prender homicidas em flagrantes delitos. 
São vários homicidas sendo presos em razão dessa equipe, 
que foi estruturada para esse fim. 

Ele ressalta também o que, em sua opinião, foi uma das 
grandes virtudes do Estado Presente. Ou seja, o fato de que a 
construção do programa não resultou do trabalho de poucas 
pessoas, mas de vários atores, envolvendo todos os policiais 
civis e militares, toda a corporação dos bombeiros militares e 
todas as demais agências relacionadas à segurança pública, 
junto com outras secretarias voltadas para a proteção social. 

– Isso, por si só, fez com o que o policial civil, no caso, se 
sentisse responsável por esse programa. Acho que essa é a 
grande diferença. A partir do momento em que você conhece 
o programa, você conhece o caminho, sabe para aonde vai se-
guir, você se envolve e participa dele, do início até o final. Esse 
envolvimento é necessário para conseguir os resultados. E foi 
isso que aconteceu no Espírito Santo – garante Joel Lyrio. 

Ele diz que não há como falar em programa de seguran-
ça pública feito de cima para baixo, sem diálogo e sem a par-
ticipação daquelas pessoas que efetivamente vão trabalhar 
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em busca de resultados. Como bem enfatiza Joel Lyrio, esse 
foi um processo que se deu em várias fases, da gestão com 
visão estratégica às etapas tática e operacional. Mas todas 
as pessoas envolvidas conheciam a dinâmica do programa e 
sabiam aonde se gostaria de chegar.

Outro passo de grande relevância, segundo ele, foi a 
aprovação da Lei Complementar 756, que reestruturou os 
plantões policiais, criando novas unidades voltadas para um 
foco mais amplo do Estado Presente e possibilitando o au-
mento do quadro organizacional da Polícia Civil. 

– Isso foi um avanço, que nos permitiu inclusive criar 18 
plantões regionais. Só para se ter ideia da envergadura des-
sa lei 756, antes do programa uma viatura da Polícia Militar 
saía do município de Montanha e vinha entregar um auto de 
prisão no município da Serra, percorrendo quase 300 quilô-
metros. Um verdadeiro absurdo. Então, criamos os plantões 
regionais centralizados e compartimentamos as áreas, fa-
zendo com que cada plantão regional fosse responsável por 
alguns municípios – lembra Joel Lyrio, que ainda destaca a 
qualificação dos servidores da área como outra conquista 
louvável e fundamental.

De acordo com ele, até 2011 a Polícia Civil do Espírito 
Santo não possuía nenhuma estrutura de inteligência policial. 
O que se fazia, conforme explica, era apenas interceptação 
por telefone em determinados casos: 

– Nós criamos, então, dentro da estrutura da polícia, por 
meio do Estado Presente, uma inteligência policial. Todas as 
delegacias, todos os policiais fizeram cursos, possibilitando 
que tivessem uma cultura voltada para a inteligência, com a 
ajuda da tecnologia da informação. Assim, quando o policial 
saísse para fazer investigação, já teria todas as informações 
necessárias com relação ao elemento que estava buscando.
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Dessa visão modernizadora, de utilizar a tecnologia como 
instrumento indispensável no combate ao crime, nasceu um 
novo enfoque para a área investigativa, que por sua vez per-
mitiu a criação de uma estrutura informatizada e a reestrutu-
ração da delegacia on-line. É o que explica Joel Lyrio:

– Hoje, temos 100% do boletim de ocorrência informatiza-
do. Criamos também dentro da DHPP a informatização do local 
de crime. Estamos acabando com o inquérito policial em papel. 

Olhando hoje esse conjunto tão substancial de medidas 
adotadas, ele diz que o governo estadual, ao implantar o pro-
grama, teve a consciência de reconhecer que segurança pú-
blica não se faz da noite para o dia. E, dada a complexidade 
do tema, compreendeu que era preciso começar pela base do 
sistema. Era preciso dar estrutura às agências policiais, para 
que fossem alcançados os resultados que a sociedade capi-
xaba demandava. Outro ponto para o qual Joel Lyrio chama a 
atenção é que, segundo ele, segurança pública não se resume 
a polícia e a agências de segurança, mas também a todo o 
contexto que envolve a questão da vulnerabilidade social. 

– Daí o programa trazer um principio que o resume, que é 
a transversalidade – discorre ele. – Ou seja, várias ações, vá-
rias áreas se articulam para que possamos fazer com que as 
pessoas se sintam seguras no Espírito Santo. E temos agora 
um sistema que permite à população fazer sua ocorrência de 
casa, de uma lan house, de qualquer lugar que tenha internet. 
Tudo isso foi construído a partir do planejamento e das dire-
trizes do Estado Presente. 

Ele insiste que o grande legado em sua área de atuação 
foi realmente o envolvimento dos policiais na construção do 
programa, como um grande divisor de águas. Mais ainda, Joel 
Lyrio destaca o grande saldo que foi a elevação da qualidade 
no serviço policial e o processo de integração das corporações. 
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E conclui:
– No Brasil, discutia-se polícia única. Discutiam-se vários 

outros modelos de polícia. Aqui no Espírito Santo resolvemos 
fazer com que cada agência de segurança pública preser-
vasse suas atribuições, mas mantendo um diálogo, trocando 
informações. E conseguimos. Acho que esse foi o principal 
sucesso do programa. Além, evidentemente, do grande inves-
timento financeiro e da metodologia de metas e resultados.

Estado Presente – Em Defesa da Vida 139





Em 29 de novembro de 2014, a poucos dias de findar o 
mandato do governador Renato Casagrande, o jornal Folha 
de S. Paulo publicou em seu caderno Cotidiano uma matéria 
com o seguinte título: “Integração das polícias baixa crimina-
lidade no Espírito Santo”. A certa altura, dizia o texto: “Além de 
se aproximar da comunidade, as polícias Civil e Militar passa-
ram a trabalhar de forma integrada. Criaram até um grupo no 
Whatsapp para trocar informações”. E integrar as operações 
das polícias Civil e Militar, que passavam a compartilhar me-
tas, diagnósticos e indicadores, linguagem e objetivos, era, de 
fato, assegurar que fosse efetivado todo o esforço do novo 
modelo de gestão da segurança pública no Espírito Santo, por 
meio do Programa Estado Presente. 

Em entrevista concedida em maio de 2014 ao jornalis-
ta Elimar Côrtes, e publicada em seu blog especializado em 
polícia e segurança pública, o ex-secretário de Ações Estraté-
gicas, Álvaro Rogério Duboc Fajardo, classificou a integração 
das polícias no estado como um dos marcos mais importan-
tes conquistado pelo programa durante o Governo Casagran-
de. “O que o Estado Presente apresenta de novo para essa 
integração é que o Espírito Santo foi dividido em 20 Áreas 
Integradas de Segurança Pública (AISP) e mais três Regiões 
Integradas de Segurança Pública (RISP). Trata-se de um 
conceito desenvolvido pela Escola de Chicago, que defende 
o seguinte: quando se tem análise do local de criminalidade, 
passa-se a ter melhores condições de apresentar resposta de 
acordo com o fenômeno que estiver ocorrendo”, disse ele.

16. Estar presente com integração policial
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Na mesma entrevista, ao explicar a aplicabilidade desse 
conceito de integração, com as informações das duas corpo-
rações compartilhadas por gestores tanto da PM e da Polícia 
Civil, responsáveis por determinados territórios no estado, o 
ex-secretário acrescentou: “São elaborados planos de ações 
com metas a serem alcançadas e os gestores passam a tra-
balhar de acordo com as ocorrências e as necessidades da 
região. A cada 15 dias, eles se reúnem e analisam o que acon-
teceu e propõem novas ações, se houver necessidade”. 

Ou seja, sob o ponto de vista de que a violência e a cri-
minalidade não se apresentavam de maneira homogênea em 
todo estado, e que a estratégia de intervenção pressupunha 
uma abordagem integrada das instituições policiais, baseada 
nas dinâmicas da criminalidade em cada localidade, o Pro-
grama Estado Presente promoveu um reordenamento da or-
ganização territorial das polícias Civil e Militar.
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Os ganhos daí advindos foram evidentes com a mudança 
de toda uma cultura que predominava, e, em especial, vitória 
sobre um desafio histórico: integrar as duas corporações, eli-
minando a duplicação de esforços, aperfeiçoando o emprego 
dos recursos operacionais, avançando no controle dos indica-
dores criminais, reduzindo a impunidade com o enfrentamen-
to qualificado da violência e, por fim, garantindo maior eficácia 
na resolução dos crimes de homicídio e outros delitos.
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Coronel PM Rubem Ricardo Maciel Barcellos



Coronel Barcellos e a integração das polícias

À época em que foi lançado e executado o Programa Es-
tado Presente, o coronel PM Rubem Ricardo Maciel Barcellos 
dirigia o Comando de Polícia Ostensiva da Região Norte do 
Espírito Santo (CPO Norte), uma área considerável formada 
por 38 municípios, que se estende de Norte a Noroeste, do 
município de Fundão a Pedro Canário.

Bacharel em Educação Física e Direito, especializado em 
segurança pública, ele não está mais na linha de frente das ope-
rações policiais. Exerce agora função administrativa e trabalha 
em Vitória, como diretor de Finanças da corporação. Mas em 
sua sala no quartel do bairro São Cristóvão, com o retrato do 
único filho sobre um armário e em meio a papéis e documentos 
diversos, concernentes à sua atividade como diretor, não escon-
de o entusiasmo nem o orgulho pelos resultados obtidos com 
o Estado Presente. E define o programa de modo sucinto e ca-
tegórico: “Esse trabalho teve como objetivo a proteção à vida”. 

Uma a uma, Barcellos enumera as ações que puseram 
em movimento a política transformadora na área de segu-
rança pública no Espírito Santo. Cita, por exemplo, os proje-
tos de inclusão social, de investimentos em infraestrutura, de 
estreitamento das relações do Estado com as pessoas nas 
comunidades socialmente mais vulneráveis. E faz a reflexão 
fundamental sobre o papel que desempenhou, em cargo de 
comando, no esforço para integrar as operações das polícias 
Militar e Civil. Um trabalho desafiador, dadas as atribuições e 
especificidades não de todo harmônicas que mais separaram 
do que uniram as duas corporações ao longo da história. 
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E é com base na memória desse trabalho realizado que 
ele centra a sua análise e faz o balanço das vitórias alcança-
das pelo governo do Espírito Santo na redução da criminali-
dade, a partir de 2011. 

O coronel destaca, por exemplo, a divisão territorial do 
estado em regiões e áreas integradas de segurança pública. 
Segundo ele, foi esta uma decisão crucial para permitir a con-
vergência, coordenação, articulação e gestão compartilhada 
das operações de policiais militares e civis. Em cada uma 
dessas regiões integradas (Norte, Sul e Metropolitana), bem 
como nas áreas integradas (estas compostas por número 
menor de municípios), passaram a atuar, em posição de co-
mando, um oficial PM e um delegado – mais exatamente, um 
coronel e um delegado especial, nas regiões integradas, e um 
tenente-coronel e um delegado, nas áreas integradas. 

– A Polícia Militar do Espírito Santo já possuía um trabalho 
de comandos ostensivos, como o CPO Norte, CPO Sul e CPO 
Metropolitano, e ainda o comando de polícia especializada. 
Mas o que precisávamos fazer era agregar a Polícia Civil nesse 
contexto geográfico – explica Barcellos, antes de elogiar o novo 
desenho institucional surgido dessa integração e que reuniu re-
cursos humanos, equipamentos, tecnologia e informação.

– A gestão compartilhada foi muito importante, porque 
se dava tanto no nível tático quanto no nível operacional. E 
isso num setor em que, como sabemos, existem as vaidades. 
Mas, juntamente com o doutor Marcos Lorenzo, que, à época, 
em abril de 2013, foi designado superintendente da Polícia Ci-
vil Norte, começamos a fazer esse trabalho de estreitar cada 
vez mais o relacionamento entre a Polícia Civil e a Polícia Mili-
tar. Nós assumimos praticamente juntos – lembra ele.

O coronel tem ainda nítidas as imagens da primeira ação 
conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no Norte do 
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estado, levada a cabo no final de abril de 2013. A magnitude 
dessa operação pode ser avaliada pelo número de policiais 
envolvidos: em torno de mil homens e mais de 250 viaturas.

– Tivemos um resultado bastante expressivo nesse pri-
meiro trabalho conjunto no CPO Norte, com a apreensão de 
44 armas, 486 munições, mais de 80 pessoas detidas e uma 
vasta quantidade de drogas – conta Barcellos. – A partir daí, 
passamos a ter reuniões tanto das regiões quanto das áreas 
integradas, cada uma dentro de sua especificidade, e conse-
guimos fazer um trabalho muito harmônico.

A rotina era intensa, mas a dedicação ao programa não era 
menor. Barcellos recorda que, até nos momentos de lazer, o Es-
tado Presente ocupava a sua atenção, suas conversas e suas 
observações. Sobretudo pelo peso da responsabilidade de dar 
proteção policial aos mais de 30 municípios sob a jurisdição do 
CPO Norte. E ter informações de qualidade à disposição era vi-
tal para evitar que o foco se desviasse um milímetro que fosse 
da meta de redução da criminalidade no Espírito Santo. 

– Buscamos saber, através das áreas integradas, como 
aqueles crimes estavam ocorrendo, qual o perfil das pessoas 
que estavam praticando aqueles crimes, qual a sua frequência 
e qual o seu impacto naquela circunstância. Porque o nosso 
trabalho de região integrada não era isolado. Era um trabalho 
compartilhado com as áreas integradas – relata o coronel. E 
faz questão de lembrar que essas ações, a exemplo daquela 
primeira realizada no final de abril de 2013, envolviam muito 
mais que recursos humanos policiais:

– O mais interessante nesse trabalho é que acabamos 
agregando outros atores. Agregamos as prefeituras, através 
da vigilância sanitária e da fiscalização de postura. Agrega-
mos comissários de menores. Tivemos, em muitas das nos-
sas operações, a Polícia Rodoviária Federal. Tivemos um 
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grande apoio das polícias especializadas, do CPO especiali-
zado, como Batalhão de Trânsito, Batalhão de Missões Es-
peciais, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, ROTAM e até o 
Corpo de Bombeiros. 

Barcellos continua:
– Além de agregar todos esses atores, contamos também 

com uma participação extraordinária do Ministério Público em 
apoio às nossas ações, juntamente com o Poder Judiciário. E 
ainda realizamos operações de fronteiras com a polícia de Mi-
nas Gerais. O resultado disso foi que chegamos ao final de 2013 
com uma redução de 4,4% nos índices de criminalidade em rela-
ção a 2012. E isso foi só o começo. Até ali, essas grandes opera-
ções eram feitas de 45 em 45 dias. No início de 2014, reduzimos 
a periodicidade para 35 dias e, até o final do nosso tempo no 
CPO Norte, passamos a realizá-las de 30 em 30 dias, com foco 
nos homicidas, no tráfico de drogas e na questão das armas.

E, mais uma vez, o coronel endereça elogios ao papel co-
laborador do Ministério Público e do Poder Judiciário, dando 
suporte a essas operações:

– Com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciá-
rio em todas as nossas grandes operações, tivemos a média 
de 80 mandados judiciais cumpridos, de busca e apreensão 
ou de prisão. Então, o Judiciário e o Ministério Público real-
mente tiveram papel fundamental nos resultados finais do 
nosso trabalho de Região Integrada de Segurança Pública. E 
o grande legado do Programa Estado Presente foi justamente 
essa integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Entre outros pontos sublinhados pelo coronel Barcellos 
a respeito dessa verdadeira engenharia institucional agrega-
dora, que substituiu as bifurcações, os paralelismos, as ações 
isoladas e descoordenadas pelo trabalho conjunto e conver-
gente, estão as numerosas reuniões de trabalho para afinar 
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sintonia e harmonizar a linguagem entre os envolvidos. Desde 
aquelas que aconteciam no âmbito do CPO Norte e as que o 
delegado Marcos Lorenzo realizava com outros dirigentes da 
Polícia Civil, até as que ele próprio, Barcellos, mantinha com 
os comandantes de unidade. 

– Isso fez com que nós tivéssemos uma relação bas-
tante estreita, e os resultados alcançados foram muito ex-
pressivos para a segurança pública do Espírito Santo – relata 
ele, antes de parabenizar o trabalho da Secretaria de Estado 
Extraordinária de Ações Estratégicas, sob o comando do se-
cretário Álvaro Duboc. 

Mas a culminância desse diálogo institucional e ope-
rativo, conforme destaca, eram as reuniões mensais com o 
governador Renato Casagrande no último andar do Palácio 
da Fonte Grande, em Vitória. Era ali que o andamento do Pro-
grama Estado Presente ficava exposto periodicamente sobre 
a mesa de trabalho, e seus rumos e resultados, suas aferições 
de rotas e caminhos eram debatidos e decididos. 

– As reuniões mensais com o governador deram in-
centivo e motivação a mais para as nossas ações. Ver que a 
mais alta autoridade do estado estava ali à mesa juntamente 
com os secretários de Ações Estratégicas, Segurança Públi-
ca e Justiça, com os delegados e comandantes militares de 
unidade, com prefeitos, juízes e promotores, foi um marco na 
história do Espírito Santo em termos da segurança pública. 
Aquelas não eram reuniões para crítica, eram reuniões para 
que ajustássemos nossas ações de maneira a proporcionar 
ao nosso público, que é a sociedade, o melhor serviço. 

E Barcellos finaliza, lembrando: 
– O maior beneficiário de tudo isto foi a sociedade, pois 

ela era o destino do nosso trabalho e foi para ela que o gover-
no criou e organizou o Programa Estado Presente.
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Duas linhas mestras pautaram a gestão do sistema 
prisional no Espírito Santo sob a égide do Programa Estado 
Presente, ambas executadas pela Secretaria de Estado da 
Justiça (SEJUS): o controle da população carcerária e a res-
socialização dos detentos. Eram ações que visavam, antes de 
tudo, deixar bem distante a época em que o estado ocupou 
uma das piores posições no ranking nacional de respeito aos 
direitos humanos em unidades prisionais. 

Em primeiro lugar, no que se refere ao controle da popu-
lação carcerária, um grande obstáculo foi ultrapassado em 
2011, com a implantação pela SEJUS do Sistema Integra-
do de Informações Penitenciárias (INFOPEN), assegurando 
rigor nas informações relativas tanto a presos condenados 
quanto provisórios. 

Abrindo aqui um parêntese, deve-se levar em conta que, 
de 2003 ao final de 2010, os presos do Espírito Santo fica-
vam aprisionados tanto em delegacias quanto em presídios. 
Uma situação que alcançou seu ponto mais explosivo quan-
do o governo tentou contornar a falta de vagas nos presídios 
transformando contêineres em celas metálicas e se viu de-
nunciado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Uni-
das. Só a partir de 2011, já com o Programa Estado Presente 
em operação, todos os sentenciados foram retirados das de-
legacias e levados às novas unidades prisionais.

Importante também observar que a criação do INFOPEN 
trouxe um ganho inestimável como ferramenta de controle ju-
rídico da população carcerária, oferecendo aos usuários con-

17. Estar presente no sistema prisional

Estado Presente – Em Defesa da Vida 151



sultas rápidas e objetivas sobre a situação prisional de qual-
quer detento. Suas atribuições incluíam a compilação dos 
dados sobre o andamento dos processos, conforme dispo-
nibilizados no site do Tribunal de Justiça, e das informações 
fornecidas por sistemas como o Banco Nacional de Man-
dados de Prisão, a Polinter, o Sistema de Execuções Penais 
(SIEP) e as unidades prisionais administradas pela secretaria.

A outra vertente de gestão do sistema prisional foi o pro-
grama de ressocialização dos detentos, ou Programa Res-
ponsabilidade Social e Ressocialização, assentado sobre três 
pilares: educação, qualificação e trabalho. Com ele, garantia-
-se ao preso o acesso à educação formal, em parceria com 
a Secretaria de Estado de Educação (SEDU); à qualificação 
profissional, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Educação Profissional e Trabalho (SECTI); e ao tra-
balho remunerado, em convênios firmados com nada menos 
do que 244 empresas capixabas. Deve-se registrar que o Pro-
grama Responsabilidade Social e Ressocialização foi iniciado 
ainda no ano de 2004. Mas, redimensionado e encorpado du-
rante o Estado Presente, pôde alcançar o final de 2014 com a 
marca de 2.804 presos em atividade laboral, gerando renda 
para o interno e sua família.

Não menos significativa foi a ação que permitiu aos de-
tentos o acesso à educação formal, uma vez que 25% da po-
pulação carcerária do Espírito Santo encontrava-se em sala 
de aula em 2014, percentual que se elevava a 34% quando 
considerados apenas os presos condenados. Um exemplo 
destacável foi a inauguração da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Cora Coralina, responsável pela matrí-
cula de 1.200 alunos privados de liberdade, acautelados nas 
unidades prisionais de Xuri e Guarapari, na Grande Vitória. 
Do mesmo modo, a Escola Estadual de Ensino Fundamen-
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tal e Médio Nelson Mandela assegurou a matrícula de 850 
alunos custodiados nas unidades prisionais de Cariacica e 
Viana, também na região metropolitana. Sem esquecer que 
um total de 1.932 presos do sistema havia prestado o Exame 
Nacional de Ensino Médio (ENEM), o que abria a esses alu-
nos a perspectiva de um futuro melhor, com eventual ingres-
so no ensino superior. 

Outra medida colocada em prática no âmbito da SEJUS 
foi a adoção do monitoramento eletrônico de detentos, em 
conformidade com os casos previstos pela legislação. Assim, 
no dia 4 de dezembro de 2014, em solenidade no Palácio An-
chieta, o governador Renato Casagrande anunciou que a par-
tir daquela data os presos do Espírito Santo poderiam utilizar 
tornozeleiras eletrônicas como alternativa à prisão. Mais es-
pecificamente, detentos do regime semiaberto e provisórios, 
cujas penas não ultrapassassem a quatro anos. Informou-
-se, ainda, que o monitoramento eletrônico começaria com 
um lote inicial de 500 tornozeleiras, para uso imediato, com 
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a perspectiva de se chegar a seis mil unidades. Os presos in-
cluídos nessa alternativa à prisão seriam monitorados sete 
dias por semana, 24 horas por dia, por um sistema de vigilân-
cia e controle interligado ao Centro Integrado de Operações e 
Defesa Social (CIODES). 

– Em 2014, tivemos um acréscimo de 1.200 presos no 
sistema penitenciário capixaba. Nessa progressão, a necessi-
dade de investimentos no sistema não tem fim. Cientes disso, 
e sabendo que só a prisão não resolve o problema, amplia-
mos as ações de ressocialização das pessoas presas – para 
reduzir o ritmo de novas entradas e diminuir a reincidência 
criminal – e buscamos alternativas ao encarceramento, com 
o uso das tornozeleiras eletrônicas – explicou o governador, 
naquela oportunidade.

Por fim, outra iniciativa de aprimoramento do sistema foi 
a implantação, em 2013, da Central Integrada de Atendimento 
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Inicial à Pessoa Presa (CIAIPP). Lançada em parceria com o 
Tribunal de Justiça e o Ministério Público, a CIAIPP passou 
a oferecer atendimento e assistência jurídica ao preso logo 
a partir de sua chegada ao sistema prisional, para identificar 
eventuais inconsistências em sua prisão e oferecer atendi-
mento aos familiares no acompanhamento de sua perma-
nência sob a custódia do Estado. 

Em boa medida, todo esse elenco de ações e projetos 
que o Programa Estado Presente pôs em prática no Espíri-
to Santo também mostrava a evolução da SEJUS e sua ca-
pacidade de incorporar ao sistema penitenciário estratégias 
inovadoras de gestão, controle e eficiência no atendimento 
prisional. Um modelo que monitorava diariamente a flutuação 
da população carcerária e estabelecia mecanismos eficazes 
para atender tanto à demanda prisional quanto às necessida-
des de harmonia na manutenção do sistema.
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Mirela Chiapani Souto 



Mirela, Osvaldino e a fé na vida

O sol da quinta-feira de outubro bate forte às margens da 
BR 101, na altura do quilômetro 282, em Cariacica, Grande Vi-
tória. O bairro é Nova Rosa da Penha. Quem transita por esse 
trecho da rodovia, mais conhecido como Estrada do Contorno, 
não imagina que a sede da empresa ambiental ali localizada 
lembra um agradável sítio com profusão de verde, animais à 
solta e um pasto bem cuidado. E é ali, naquele espaço aprazí-
vel, que pode ser encontrado um bom exemplo das parcerias 
firmadas entre o governo estadual e o setor privado para trazer 
de volta à vida, pelo trabalho e pela ressocialização, aqueles que 
se acham privados de liberdade no sistema prisional capixaba. 

Ao leitor, uma informação esclarecedora: pela qualidade 
dos serviços que presta no tratamento adequado do biogás a 
partir de células do aterro sanitário, a empresa está em con-
formidade com Protocolo de Kyoto e habilitada à comerciali-
zação de créditos de carbono. Contudo, se já não lhe bastas-
sem essas credenciais na área ambiental, especializada que é 
em multitecnologias no gerenciamento integrado de resíduos, 
ostenta ainda o selo social “Ressocialização pelo Trabalho”, 
conferido pelo governo do Espírito Santo às empresas que 
aderiram a esse programa e abriram vagas para presos em 
regime semiaberto, ajudando-os em sua reinserção no mer-
cado de trabalho e na sociedade.

As palavras rememorativas como as quais a gerente de 
comunicação e imagem Mirela Chiapani Souto relata a par-
ticipação empresarial nessa verdadeira frente de responsa-
bilidade e atuação social emolduram um retrato comovente. 
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Suas palavras mostram um rico processo de aprendizado, 
de respeito às diferenças, de paulatina construção de convi-
vências com os egressos do sistema penitenciário, dentro da 
empresa. Mineira de Pedra Azul, formada em administração, 
Mirela não esconde o orgulho de ter feito parte do programa. 
E é com muita emoção que conta:  

Até onde a gente sabia, o programa era uma prerrogativa de 
companhias que prestavam serviços para o governo estadual, e 
a gente não tinha contratos com o governo. Mesmo assim, por 
decisão da diretoria, a empresa aderiu ao programa e recebe-
mos a notícia de que devíamos preparar as equipes que iriam re-
ceber os reeducandos. Inicialmente foi uma barreira muito gran-
de. Houve muita resistência, as pessoas não queriam trabalhar 
com os reeducandos. O interessante é que nem eu queria. Era 
medo. Como a gente ia conviver com essas pessoas que vinham 
de um processo de encarceramento, como elas iam entrar nas 
nossas vidas, se a gente teria que almoçar com elas, conviver 
nos ambientes de trabalho com elas, como ia ser tudo isso? Eu 
sempre fui muito porta-voz dos nossos funcionários. Por isso, 
coube a mim dizer à diretoria que não queríamos essas pessoas 
aqui. E meu diretor falou: “É uma decisão e vai ter que ser assim”. 
Eu ainda tentei ponderar: “Quem vai receber o maior número de 
funcionários é a área operacional, e o gerente não quer. E aí? A 
gente não pode ser radical, ele não quer receber essa mão de 
obra”. Mas o diretor concluiu a conversa: “Então, vamos explicar 
para as pessoas o que é esse projeto, porque eu fui convencido e 
também gostaria de ter a oportunidade de convencê-los”. 

Nessa altura dos entendimentos, enquanto ainda tentava 
aparar arestas com os funcionários, a empresa recebeu a visi-
ta de uma equipe do governo, acompanhada de uma juíza, que 
trouxe com ela três pessoas. Duas eram da facção criminosa 
do Fernandinho Beira-Mar e a outra da facção Candelária. 
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– Imagina o povo receber aqui os caras que viveram com 
o Fernandinho Beira-Mar – exclama Mirela, ao lembrar da 
reação que acompanhou a notícia da visita. – Meu Deus! An-
tes de virem, tivemos uma prévia só com os gerentes e com 
o pessoal do sistema. Nossa advogada também participou, e 
todo mundo ficou assim, mais ou menos. 

Mas a juíza chegou, acompanhada dos seus convidados 
cuja presença causara tanta apreensão. Todos os funcioná-
rios foram convidados a participar da recepção, para entender 
como funcionava o programa. Diante de um auditório lotado, 
a juíza explicou as bases da iniciativa do governo e passou 
a palavra aos seus três acompanhantes, para que cada um 
contasse à plateia a sua história. No final, quando foi agrade-
cer a visita, em nome da empresa, Mirela mal conseguiu se 
expressar e começou a chorar:

– Fui tomada de uma emoção muito grande ao ver aque-
las pessoas se recuperando ou tentando se recuperar. E a úni-
ca chance que eles tinham era se alguém pudesse lhes dar 
uma oportunidade. Eu fiquei tão impactada... E todo mundo 
também, pois nunca tinham me visto naquela situação. 

À medida que se dirigia ao auditório lotado, Mirela foi aos 
poucos se controlando. E falando aos colegas de empresa, 
conseguiu identificar o peso do preconceito na reação das 
pessoas – e dela própria – com relação ao programa: 

– Vamos mudar nossos paradigmas em relação a isso, 
vamos tentar, essas pessoas precisam dessa chance – disse 
aos colegas, que ainda pareciam resistir à ideia. 

É claro que o choque causado pela chegada desse contin-
gente tão distante da rotina dos funcionários não seria diluído 
apenas com aquela recepção no auditório. Mas a empresa es-
tava decidida a participar do programa e, nas palavras de Mirela, 
“carrega no seu DNA essa questão de ser uma empresa amiga”. 

Estado Presente – Em Defesa da Vida 159



Passado o impacto inicial, as pessoas foram aos poucos 
se sensibilizando e os reeducandos começaram a se integrar 
às equipes em suas respectivas áreas. Mas nem tudo correu 
às mil maravilhas e nem todos que chegaram conseguiram 
manter o ritmo de trabalho sem nenhum obstáculo. Alguns 
fugiram, outros se envolveram em furtos na empresa e hou-
ve até quem se perdeu ao longo do caminho, depois de ter 
sido apontado como modelo para os colegas. Mas ficaram 
os bons exemplos, e hoje a empresa mantém em seus qua-
dros, como funcionários efetivos, sete pessoas que chegaram 
como participantes do programa.

– Um dia percebi que não era só dar o emprego, que pre-
cisávamos fazer algo mais, porque eles virem trabalhar é só 
uma parte do processo – conta Mirela. – Cheguei para a as-
sistente social que trabalha comigo, que é uma gestora de 
projetos, e falei para fazermos alguma coisa diferenciada para 
esses reeducandos. Então, preparamos um ciclo de palestras. 
Trabalhamos com temas positivos, como a preparação do 
currículo, o comportamento profissional no mercado de tra-
balho, o processo de economia doméstica. Filtrei na empresa 
alguns funcionários para palestrar ou passar uma mensagem 
e, a partir daí, começamos a montar blocos de palestras. 

Mirela explica que alguns entram no programa faltando 
poucos meses para receber o alvará de soltura. Na maioria 
das vezes, quem chega nessa condição vai logo embora e mal 
tem tempo de se entrosar com a equipe. Já os que permane-
cem por períodos maiores têm mais probabilidade de conti-
nuar. Mas, até para isso, é essencial oferecer uma atenção 
mais abrangente, que vá além da perspectiva de contratação 
e da qualificação técnica para o trabalho.

– Em uma conversa com a equipe da SEJUS [Secretaria de 
Estado da Justiça], perguntei se os apenados gostavam de tele-
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visão. Me disseram que eles não tinham nenhum acesso ao ci-
nema, e que seria interessante se pudessem assistir a filmes que 
lhes tocassem a alma, como filmes de superação, filmes de pes-
soas que passavam pelo sistema prisional também e tinham uma 
história de vida – conta Mirela. – Aí, surgiu o Cine Pipoca. Em um 
mês, tínhamos o ciclo de palestras e, no outro, o cinema. Fizemos 
isso por um ano, mais ou menos. Passávamos o cronograma do 
ano inteiro para o RH, e o RH administrava com os gerentes. 

Com uma programação como essa, é claro que não seria 
possível manter um grupo de 60 apenados, a exemplo do que 
ocorreu com aquela primeira turma. Mas o próprio desenvol-
vimento do processo serviu para dimensionar a quantidade 
ideal de reeducandos a cada período. Hoje, além dos sete pro-
fissionais contratados, há 19 apenados trabalhando em seu 
ofício e em seu processo de ressocialização. E toda vez que 
algum funcionário deixa o emprego, Mirela é a primeira a bri-
gar para que seja colocado um reeducando em seu lugar. As-
sim, de 2010 até hoje, mais de 300 egressos do sistema pri-
sional capixaba já passaram pela empresa, e muitos saíram 
dali preparados para reconstruir suas vidas em outras bases.

Osvaldino Jesus Santos, de 60 anos, casado, quatro fi-
lhos e dez netos, residente em Flor de Piranema, em Cariacica, 
é um exemplo. Depois de cumprir 15 anos de encarceramen-
to, ele agora terá um emprego formal e ótimas perspectivas 
de reinserção na sociedade. Ao receber o alvará de soltura ex-
pedido pela Justiça capixaba, tinha como certa sua contrata-
ção pela empresa, onde já trabalha de 7h às 17h, há 4 anos e 
9 meses, como apenado em regime semiaberto.

Baiano de Medeiros Neto, Osvaldino chegou ao Espírito 
Santo ainda criança, aos oito anos de idade. Seu último em-
prego, antes de ser preso – ele foi condenado a 52 anos e 
cumpriu 15 na Unidade Prisional de Santana, em Cariacica 
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– foi de vigilante em uma agência bancária. Detalhista, fe-
liz com o alvará de soltura, ostentando um sorriso que bem 
traduz seu reencontro com o caminho de uma vida normal, 
Osvaldino narra ponto a ponto a travessia que percorreu: dos 
crimes cometidos à condenação recebida. E é com um sorri-
so confiante que fala agora sobre os benefícios da liberdade 
condicional, tempo “de fazer as plantas sorrirem”, como enca-
ra o trabalho na seção de jardinagem da empresa:

Logo que saí do sistema trancado para o semiaberto, 
surgiu essa oportunidade. Como a empresa adotava várias 
pessoas nessa forma, ressocializando, eu achava que não ia 
dar certo. Muito tempo trancado, a mente não estava muito 
aberta para lidar com pessoas, e eu achei que não era conve-
niente. Mas, como a equipe da unidade insistiu para eu fazer 
um teste, acabei vindo. Logo, estava trabalhando. Um pouco 
acanhado, pois fiquei trancado muito tempo, né? Não tinha 
muito contato com as pessoas. Mas fui abrindo minha men-
te e vendo que realmente não estava passando de um sus-
to aquilo tudo ali para mim. Apenas uma confusão na minha 
mente. Eu comecei a ver que as pessoas eram diferentes, não 
eram as pessoas que eu esperava encontrar. 

Osvaldino lembra com carinho daqueles que lhe esten-
deram as mãos sem olhar sua situação de reeducando. Fala 
da emoção que sentiu ao se ver abraçado de uma forma mui-
to diferente da que ele imaginava encontrar. E conta como foi 
lidando com essas pessoas, descobrindo aos poucos que po-
dia se aproximar mais e mostrar o seu caráter. E assim pas-
saram-se quase cinco anos. Tempo suficiente para ele per-
ceber que havia encontrado ali a maior oportunidade de sua 
vida, “para crescer e ter uma mente mais aberta”. 

– Às vezes, muitos me veem de forma diferente, mas 
essa empresa me viu de outra forma. Ela me adotou com 
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grande carinho, com grande determinação, e eu comecei a 
me desenvolver aqui dentro – recorda Osvaldino. – Nas ati-
vidades do dia a dia, comecei a me enturmar, e nessas de me 
enturmar compreendi que a intenção verdadeira aqui é de res-
socializar. Muito diferente do que já vi passando na televisão 
e do que ouvi de pessoas que estavam comigo lá dentro do 
sistema prisional e me falavam de empresas que abusavam 
da ignorância e da discriminação. 

Ao voltar para a prisão, no final de mais um dia de traba-
lho, ele sempre dizia aos companheiros de cela que era bem 
tratado na empresa em que trabalhava. E ainda hoje guarda 
com carinho a lembrança e as lições desse tratamento que 
recebeu, desde o primeiro momento:  

Osvaldino Jesus Santos
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Quando você é tratado bem em um local, você quer vir 
mais vezes, quer estar constantemente ali. E o tratamento 
que a empresa teve comigo foi muito bom. Nunca chegaram 
e disseram para alguém ficar de olho em mim, porque eu era 
um preso. Fui tratado como cidadão de bem, assim como to-
dos aqui são tratados. Temos aqui um restaurante onde os 
reeducandos se alimentam, junto com todos, sem discrimi-
nação. A mesma comida que os proprietários comem, a gen-
te come. O mesmo café da manhã é para todos também. A 
empresa só exige um trabalho bem feito e que você volte no 
outro dia sem problema nenhum, e que volte para o sistema 
prisional sem levar nenhum problema também. 

Hoje, Osvaldino é evangélico, “um pastor de ovelhas”, 
como diz. Dedica-se a um ministério em Marcilio de Noro-
nha, onde é o adjunto do pastor Lorivaldo, da Assembleia de 
Deus Missão dos Apóstolos. E também está se organizando 
para levar um trabalho de evangelização aos presídios, para 
ajudar as pessoas que cumprem pena. Pessoas que, como 
ele, afrontaram a lei e, em muitos casos, escorregaram para 
o mundo do crime sem refletir sobre o que estavam fazendo:

Quando a gente não tem a mentalidade formada para 
as coisas certas, acaba se deixando influenciar pelas ami-
zades. E quando a gente se influencia pelas amizades, está 
carregando um grande problema. Meu pai dizia assim: “Ami-
go só tem um, só Jesus. Não existe amigo na terra”. Então, 
fui muito influenciado por amizades, ouvi muitas coisas que 
não batiam com a educação que meus pais tinham me dado, 
cheguei a acompanhar pessoas que não tinham nada a ver 
comigo. E foi onde eu cometi três homicídios, sem razão de 
cometer. Porque não tem razão para tirar a vida de ninguém. 
Foi falta de compreensão, amor no coração e dedicação às 
pessoas. Hoje eu levanto a cabeça e começo a entender que 
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o que eu fiz não tem razão. Não tem como dizer que fui defen-
der um filho, não existe isso aí. Vidas são vidas. Eu costumo 
dizer que vida só quem pode tirar e dar é Deus, não o homem. 
Eu fui muito influenciado pelas amizades, e cheguei a esse 
ponto de tirar três vidas. 

E é nesse ponto que Osvaldino conta rapidamente como 
veio a ser condenado a mais de meio século de prisão:

Hoje eu entendo que o respeito tem que partir da nossa 
própria casa. Se meu pai me dava o respeito, eu tinha que ter 
adotado o respeito do meu pai. Se ele dizia que tal coisa não 
podia fazer, eu tinha que obedecê-lo. Mas quando a mente é 
formada para o que não presta, você segue mais os conse-
lhos dos outros do que do seu pai. E foi o que me fez cometer 
esses crimes. Isso aconteceu de 1998 para 1999. Eu ainda 
realizei uma fuga, antes de ser processado e condenado. Em 
2000, fui recapturado e levado de volta ao sistema prisional 
para pagar pelos meus atos. Fiquei 15 anos preso. Conheci 
muitos pastores dentro do sistema, que me levaram ao co-
nhecimento da palavra e me evangelizaram. E me fizeram 
entender que Deus perdoa, mas as consequências precisam 
ser pagas. Comecei a estudar a minha vida. Eu venho de uma 
família humilde, lutadora, não tinha necessidade nenhuma de 
entrar no mundo da ignorância. Ouvindo essas palavras dos 
pastores da igreja, me despertou a vontade de conhecer esse 
projeto de ressocialização, de buscar uma nova vida, adquirir 
um novo caráter, entrar no evangelismo e aceitar Jesus. Me 
interessei em ser um cristão. Mas ainda vou continuar res-
pondendo. Estou em condicional, um mês sim, outro não, te-
nho que ir à unidade assinar um documento, até a extinção 
da pena. Acredito que por mais uns 15 anos. Mas acho que 
influenciei muito meus colegas do sistema prisional. Toda vez 
que retornava do trabalho, chegava lá alegre. Eles olhavam 
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para mim e perguntavam se eu tinha visto um passarinho ver-
de. Eu falava que tinha visto mais que um passarinho verde, 
que dentro da empresa eu estava recebendo minha vitória. 

A vitória de Osvaldino – a mesma vitória conquistada por 
todos os participantes do programa que souberam aprovei-
tar as oportunidades oferecidas – talvez seja a maior recom-
pensa para pessoas como Mirela, que tiveram de enfrentar o 
preconceito e a desconfiança, antes de abrir os braços para 
quem chegava na empresa com o propósito de reconstruir a 
própria vida. Mas ao ver o resultado desse trabalho em gen-
te como Osvaldino, ela compreendeu que participava de uma 
experiência diferente, um verdadeiro case que merecia ser re-
gistrado e inscrito em algum prêmio.

Foi quando escreveu o projeto chamado “Ressociali-
zando Conceitos” e o inscreveu no Prêmio Ecologia. O relato 
alcançou o primeiro lugar na categoria empresarial, e Mirela 
considera ter atingido sua meta: mostrar para a sociedade 
que o trabalho de ressocialização é possível e para a equi-
pe envolvida como todos foram relevantes na reeducação 
dessas pessoas. Para Mirela, além do orgulho de ter ajudado 
a empresa a conquistar prêmio e notoriedade, ficou o senti-
mento de ter participado de uma experiência transformadora: 

Acho que aqui eles encontraram esse ambiente de ser 
tratados como iguais. E isso dá, de alguma forma, uma au-
toestima para que eles consigam superar outras barreiras. Se 
hoje tivéssemos de nos orgulhar de alguma coisa, seria do 
número de pessoas que não voltaram à vida do crime. Essa 
recuperação é que salta aos nossos olhos. E saber que fomos 
portadores dessa possibilidade é grandioso. 
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Diálogo, cooperação, colaboração, troca, intercâmbio, 
união, convergência, confluência, conjugação de esforços, par-
ticipação. Fazer junto, em parceria. Sem essa influência estendi-
da e expandida de várias mãos colaborativas, o Programa Esta-
do Presente não representaria o que representou para a gestão 
da política de segurança pública no Espírito Santo. Na verdade, 
o termo parceria sempre esteve na essência dessa política de 
Estado instituída no Governo Casagrande para responder, com 
a máxima eficácia possível, à violência e à criminalidade. 

Como já foi visto, na raiz do programa estavam a parceria 
e a transversalidade institucional de todas as secretarias e de-
mais órgãos da administração estadual no empenho de con-
jugar ações e projetos, de dar as respostas concretas como as 
que eram exigidas ao poder público pela população capixaba. 
Também regida pelo clima benéfico das parcerias vinha a co-
laboração ativa dos poderes Judiciário e Legislativo, do Minis-
tério Público e dos programas com origem no governo federal. 
E vinha a cooperação da sociedade civil, do setor produtivo, 
das entidades e organizações não governamentais, bem como 
de organismos internacionais de políticas sociais e fomento. E 
foi essa associação robusta e múltipla que tornou possível a 
consolidação de uma governança democrática e participativa 
para o programa, sempre orientada para resultados. 

Dentre as ações desenvolvidas nessa direção, estabele-
ceu-se, por exemplo, maior aproximação com a comunidade 
acadêmica, por meio de editais de financiamento a pesquisas 
aplicadas à política de segurança pública. O objetivo era agregar 
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conhecimento científico na avaliação do trabalho realizado, as-
sim como subsidiar o gestor público na execução das suas de-
vidas adequações. Mas basta uma abordagem panorâmica das 
realizações do Estado Presente para que um retrato de grandes 
dimensões dessas parcerias se mostre nítido aos olhos do leitor. 

A implantação da Central Integrada de Atendimento Inicial à 
Pessoa Presa (CIAIPP), por exemplo, no ano de 2013, para aten-
dimento e assistência jurídica ao preso, contou com a parceria 
do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública 
do Espírito Santo. No campo laboral, quase 40 modalidades de 
cursos de qualificação e capacitação profissional oferecidos 
tiveram a cooperação relevante do Sistema S (SESI, SENAC, 
SESC E SEBRAE, entre outras entidades). E, para que mais de 5 
mil adolescentes fossem atendidos pelos Centros Estaduais de 
Idiomas, no aprendizado de línguas estrangeiras, houve a ação 
parceira do projeto UP With English, do Consulado dos Estados 
Unidos no Rio de Janeiro por meio Centro de Línguas IBEUV e 
do Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação. 

Na área cultural, mais exatamente no projeto Cultura Pre-
sente, foram fundamentais os esforços associativos da SE-
CULT com o Instituto Sincades ou com a Faculdade de Música 
do Espírito Santo (FAMES). Assim como na área educacional 
foram decisivos o papel e a expertise da Fundação Itaú Social, 
em projetos como o Jovens Urbanos ou o Coordenadores de 
Pais, ao lado da FUCAPE, Fibria, Carta Fabril e CBC Construtor. 

Com a parceria da empresa Vale do Rio Doce e outras 
entidades públicas e privadas, a Secretaria de Estado de Es-
portes e Lazer (SESPORT) coordenou um projeto-chave do 
Programa Estado Presente, o Esporte pela Paz, difusor de ati-
vidades esportivas para crianças e adolescentes entre 6 e 17 
anos, nos aglomerados e territórios com altas taxas de vio-
lência. E, nacionalmente, a experiência de mais de 15 anos do 
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Instituto Sou da Paz, de São Paulo, em iniciativas de aperfei-
çoamento de gestão da segurança pública e de contribuição 
para a redução da criminalidade, rendeu ao Programa Estado 
Presente parceria respeitável para a realização de um diag-
nóstico dos homicídios ocorridos no Espírito Santo.

Na mesma direção de ampliar o debate em torno das 
questões relacionadas à segurança pública e convivência ci-
dadã, a Secretaria de Ações Estratégicas realizou, em 2014, o 
seminário internacional intitulado: “1º Diálogo Regional sobre 
Segurança Cidadã: Os Desafios da Sociedade Contemporâ-
nea”, evento em parceria com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e o Fórum Brasileiro de Segurança Públi-
ca (FBSP), com apoio da Arcelor Mittal e da Universidade de 
Vila Velha (UVV). E também no âmbito internacional, a parce-
ria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juven-
tude (UNICEF) foi estratégica para qualificar as políticas ado-
tadas e para fortalecer a capacidade dos gestores púbicos e 
da sociedade, sobretudo nos territórios mais vulneráveis. 

Ainda em cooperação com organismos internacionais, o 
governo do estado teve no BID um sólido aliado para a ampliação 
de projetos exitosos, como o Patrulha da Comunidade o os Coor-
denadores de Pais, e em ações como a construção do Complexo 
de Polícia Técnico-Científica, em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Vila Velha, e a instalação de 15 núcleos de atendimento 
e articulação comunitária nos aglomerados do Estado Presente. 

Com apoio das secretarias de Segurança (SESP) e Justiça 
(SEJUS), a SEAE e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inova-
ção do Espírito Santo (FAPES) apresentaram dois editais de pes-
quisa aplicada: Políticas e Práticas para Prevenção, Proteção e 
Defesa Social. Em cada edital, foram disponibilizados recursos 
de até R$ 1,5 milhão. Ao todo, somando-se editais publicados 
em 2012 e 2013, oito projetos de pesquisa foram habilitados.

Uma política de Estado em favor da vida
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Aridelmo José Campanharo Teixeira 



Professor Aridelmo e o trabalho conjunto 

A FUCAPE Business School, instituição de ensino supe-
rior reconhecida e destacada entre as melhores do país pelos 
conceitos inovadores aplicados em seus diversos cursos de 
administração e gestão empresarial, está localizada em um 
simpático prédio na Avenida Fernando Ferrari, à altura do 
bairro Goiabeiras, em Vitória, não muito distante do campus 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). É uma es-
cola para a área de negócios, como bem indica sua designa-
ção em inglês. E a matéria-prima que difunde e sedimenta 
são conhecimentos e pesquisas em níveis de graduação ao 
doutorado, formando desde o ano 2000 gerações e mais ge-
rações de gestores para o mercado. Com essas qualificações 
e competências, a instituição tornou-se uma das parceiras 
mais valiosas para o Programa Estado Presente. No caso, por 
meio do projeto Coordenadores de Pais.

No começo de uma tarde de agosto de 2015, o profes-
sor Aridelmo José Campanharo Teixeira mantinha vivo, com 
a mesma chama de entusiasmo, o seu fervor por esse projeto. 
Entusiasmo que se mantinha vigoroso desde aquele momen-
to convergente em 2012, quando a FUCAPE se uniu à Secreta-
ria de Estado de Educação (SEDU), com o apoio do Movimen-
to Empresarial Espírito Santo em Ação, para aplicar, entre os 
capixabas, uma iniciativa já vitoriosa da Fundação Itaú Social.

De sua sala na Avenida Fernando Ferrari, de onde preside 
a FUCAPE Business School, uma sala que chama a atenção 
por sua discreta sobriedade, o professor rememora as ori-
gens do projeto e reforça o papel da sociedade em projetos 
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tão importantes como o Coordenadores de Pais. Historica-
mente, o elo escola-família sempre foi frágil naquelas comu-
nidades menos assistidas pelo poder público. E sua ruptura, 
entre as consequências mais nefastas, sempre foi fator que 
favoreceu a elevação do contingente de crianças e adoles-
centes com baixo desempenho nos estudos, problemas de 
comportamento ou literalmente evadidos da escola, prontos 
para serem aliciados para a criminalidade.

O alinhamento de propostas que evitassem esse tipo de 
rompimento e a construção de uma agenda comum entre o 
governo do Espírito Santo e a sociedade, para fortalecer as 
boas relações no tripé escola-família-aluno, foram as bases 
para o desenvolvimento da estratégia que levou orientou o 
projeto Coordenadores de Pais. E a iniciativa do Movimento 
Empresarial Espírito Santo em Ação de agregar suporte, me-
todologia e recursos em seu apoio ao Programa Estado Pre-
sente foi crucial para que o projeto deslanchasse. 

Segundo o professor Aridelmo, a entidade tinha, entre 
seus diferentes comitês, um de capital humano e inclusão so-
cial. Nele, a questão educacional, com seus desafios, proble-
mas e carências, era tema constante. Em especial, a realidade 
da educação nas comunidades menos estruturadas e social-
mente vulneráveis. Aquelas mesmas para as quais o Estado 
Presente direcionava foco e ações.

– Dentro desse comitê, tem a problemática da educação. 
E dentro da problemática da educação, um dos elos debilita-
dos seria exatamente o da participação da família na escola. 
Então, dada a necessidade de se resolver o problema, surgiu 
esse projeto dentro das escolas públicas, como forma de in-
tegrar a família, a nova família da sociedade moderna, ao con-
texto escolar – conta o professor.

No caminho para tornar realidade esse propósito, o pri-
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meiro desafio era definir o perfil da pessoa capaz de estabele-
cer, como coordenador, a ponte entre as instituições de ensi-
no e as famílias. Que pessoa seria esta? Quais qualidades ela 
deveria possuir para assegurar que pais e escolas reatassem 
um diálogo proveitoso em favor do ensino de boa qualidade e, 
mais ainda, em favor de alunos que vivem justamente naque-
les territórios sujeitos às influências da criminalidade?

A experiência piloto da prefeitura de Nova York – na qual 
se baseou a Fundação Itaú Social para abrasileirar o pro-
jeto primeiramente na zona Leste de São Paulo – mostrou 
um ponto negativo inicial, que se deveu à escolha de espe-
cialistas, de profissionais com alto gabarito, para cumprir 
essa missão coordenadora. Com o desenrolar da experiência 
norte-americana, verificou-se que esses profissionais, por 
melhor qualificados que fossem – e eram –, tinham pouca 
vivência nas comunidades, não pertenciam a esses locais e 
eram estranhos ao meio, o que acabou levando a relaciona-
mentos sem empatia e, obviamente, sem o resultado que se 
desejava com o projeto. 

Estava certo, portanto, que o coordenador deveria reunir 
a um só tempo credibilidade, liderança e vivência, entre outros 
atributos.  Assim, logo ficou claro que o perfil mais adequado 
para essa tarefa seria de alguém oriundo da própria comuni-
dade, das próprias regiões atendidas pelo programa. Como 
bem explica o professor:

– Dentro desse contexto, o Estado sozinho ir lá e pegar 
uma pessoa, um funcionário para fazer isso, nós já tínhamos 
visto com o exemplo de Nova York que não funciona. Um pro-
fissional com formação em mestrado, doutorado, tem bom 
conhecimento, mas para fazer um trabalho de aproximação 
precisaria ser alguém com uma linguagem mais próxima da 
família. Deveria ser uma pessoa da comunidade. 
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Além disso, outra questão lembrada pelo professor Ari-
delmo remetia às próprias limitações legais do Estado. Para 
contratar uma pessoa da comunidade, seria preciso instituir 
um concurso público. E um concurso público não pode res-
tringir inscrições de candidatos de outras localidades. Foi 
nesse ponto que entrou em cena o Movimento Empresarial 
Espírito Santo em Ação, tanto com metodologia quanto com 
recursos. É o que narra o professor: 

– O modelo do Programa Estado Presente proporcionava 
esse ambiente, que é a busca de parceiros na sociedade, para, 
junto com o governo, cuidar de um problema que é de todos. 
Ao invés de se fechar numa caixinha no gabinete, de tomar 
uma decisão e mandar fazer, o Estado Presente desceu e foi 
até a comunidade. Em outros locais onde projetos semelhan-
tes foram desenvolvidos, o dinheiro teve que sair dos cofres 
públicos. Aqui, no Espírito Santo, em decorrência do compro-
metimento do governo com as metas estabelecidas em seu 
planejamento estratégico, o próprio Movimento Empresarial 
Espírito Santo em Ação buscou na iniciativa privada os recur-
sos necessários para viabilizar o projeto.

Definidas as bases metodológicas e estratégicas, o 
Coordenadores de Pais ganhou vida e originou uma parceria 
com resultados significativos para os capixabas, chegando à 
marca de 33 unidades escolares atendidas em 2015, mais do 
que o dobro das 15 escolas alcançadas em 2012, quando o 
projeto foi lançado. E o sucesso desse projeto serviu também 
para consolidar um modelo de parceria no qual o Estado bus-
ca a contribuição da sociedade para que esta participe tanto 
na elaboração como no enfrentamento de desafios especí-
ficos, se estendendo, em alguns casos, até o financiamento 
das ações previstas. 

– Diria que o ponto alto desse projeto está exatamen-
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te na essência do modelo do Estado Presente, que é integrar 
toda a sociedade na solução dos problemas – afirma o pro-
fessor. E acrescenta:

– A sociedade tem que vir, abraçar o desafio junto com o 
Estado para que a solução seja estruturante, para que se pos-
sa resolver o problema na sua essência. E para que a própria 
sociedade possa efetivamente usufruir dos benefícios dessa 
parceria. Esta é uma verdadeira parceria público-privada, na 
qual o setor privado entra com a metodologia, o esforço e os 
recursos financeiros, para ajudar o Estado a enfrentar um pro-
blema que é de todos.
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Entre as razões para o êxito do Programa Estado Presen-
te, em apenas quatro anos de governo, um dos fatores mais 
determinantes foi certamente a decisão política do ex-gover-
nador Renato Casagrande de coordenar pessoalmente a área 
de segurança pública no Espírito Santo. Mas os expressivos 
resultados alcançados não se devem exclusivamente a isto. 
Também houve, como já se viu, a determinação de fazer con-
fluir, como faces complementares, as ações policiais e os in-
vestimentos no campo social. Mas há dois outros fatores, de 
caráter estrutural, que não podem ser esquecidos.

O primeiro, no plano institucional, foi a integração e ar-
ticulação das áreas governamentais, que passaram a tra-
balhar com uma agenda comum na qual cada uma empe-
nhou sua contribuição para reduzir os índices de violência 
e criminalidade no estado. O segundo se deu fora da esfera 
de atuação direta do governo, com o envolvimento da socie-
dade e as parcerias firmadas com a iniciativa privada e os 
demais poderes, aos quais se somaram entidades e órgãos 
nacionais e internacionais. 

Por isto, entre os ensinamentos que essa política de Es-
tado em defesa da vida oferece agora como contribuição a 
futuros estudos sobre o tema e como exemplo bem-sucedido 
para novos gestores governamentais na área da segurança 
pública, merece destaque o tratamento dado desde o início 
ao Programa Estado Presente pelo governo do Espírito Santo, 
isto é, o status de agenda prioritária. 

As reflexões feitas no já citado documento da SEAE cha-
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mam a atenção para o fato de que a segurança pública se 
tornou um desafio para a sociedade brasileira e, sobretudo, 
para os capixabas. “O debate em torno desse fenômeno já 
era recorrente na agenda política do Espírito Santo, haja vista 
a alta letalidade que a criminalidade e a violência se reves-
tem”, afirma o documento, observando, porém, que “somen-
te em 2011 ela entra na agenda governamental de maneira 
prioritária, recebendo energias e atenções e articulando os 
apoios necessários”.

Tomando como base o período histórico que vem desde 
a redemocratização do país, a análise preparada pela SEAE 
conclui que até então nenhuma política pública de segurança 
fora capaz de conter a espiral de violência no Espírito Santo, 
muito menos conseguira fazer com que ela mudasse a dire-
ção. E afirma: “Considerando a série histórica dos homicídios 
dolosos em terras capixabas, é possível inferir que o Progra-
ma Estado Presente é a primeira política implementada capaz 
de reverter esse cenário de maneira eficaz”. 

Uma política, aliás, saudada com um título de grande re-
percussão e envergadura, especialmente pela procedência de 
quem o outorgou. 

Na noite de 26 de maio de 2014, na solenidade que abria 
o “1º Diálogo Regional Sobre Segurança Cidadã: Os Desafios 
da Sociedade Contemporânea”, realizado no Palácio Anchieta, 
o governo do Espírito Santo recebeu uma das melhores notí-
cias para quem havia empenhado tantos esforços no desen-
volvimento do programa. O BID, em sua avaliação de proje-
tos voltados para políticas de segurança pública e cidadania, 
distinguia com a nota 9, 5 o que lhe fora encaminhado para 
financiar o Programa Estado Presente, a mais alta nota dada 
pela instituição nos últimos dez anos à análise estrutural de 
políticas dessa natureza.
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– Essa nota mostra que estamos seguindo pelo cami-
nho correto, quando o assunto envolve políticas de segurança 
pública. Temos que transformar segurança pública num as-
sunto que envolva todas as secretarias de Estado. Não é ape-
nas uma questão a ser debatida entre as polícias e o sistema 
judiciário. Envolve educação, saúde, cultura, esporte, trabalho, 
geração de renda, entre tantas outras áreas, todas com o ob-
jetivo de prevenir a violência. É uma tarefa de todo o governo, 
com o apoio da sociedade e dos outros poderes, em todas as 
esferas – disse o governador Casagrande.

E acrescentou: 
– Assumi o governo do Espírito Santo sabendo que a se-

gurança pública era um dos principais desafios. É difícil en-
tender como funciona o controle à criminalidade. Ainda mais 
quando você sabe o quanto o estado investe em segurança, 
reconhece o quanto os servidores, em especial as polícias e 
seus profissionais, trabalham com o objetivo de reduzir os 
índices de violência, e mesmo assim entende que é preciso 
muito mais para fazer com que esses números reduzam. É 
preciso atuar em conjunto com diferentes setores da socie-
dade. Por isso, sabemos que atingimos números importantes 
nesses três anos de Estado Presente. Também sabemos que 
ainda é necessário caminhar muito, mas que é possível alcan-
çar novas metas e, quanto mais a sociedade estiver envolvida 
com a segurança pública de nosso estado, tenho certeza que 
mais conquistas serão alcançadas.

Concluído o mandato, essas conquistas mencionadas 
pelo governador traziam números alentadores, mesmo que 
os patamares desejáveis em uma área com tamanha com-
plexidade e desafios como é a de segurança pública estejam 
sempre a exigir constância, persistência e trabalho ininterrup-
to dos governos e da sociedade. 
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Ao final dos quatro anos de implantação do Programa 
Estado Presente, os números mostravam redução de 25% na 
taxa de homicídios por 100 mil habitantes no estado. Mais 
ainda: de acordo com os dados da SEAE, considerando-se o 
ápice da série histórica com os 2.034 homicídios registrados 
em 2009, concluir o mandato em 2014 com 1.531 homicídios 
representava cinco anos consecutivos de redução, índice que 
ainda não havia sido alcançado em nenhum momento da 
história capixaba. 

Por outro lado, no tocante aos 7.725 assassinatos ocor-
ridos entre 2007 e 2010 e os 6.464, entre 2011 a 2014, a va-
riação para menos de 1.261 ocorrências torna-se ainda mais 
significativa caso se atente para o fato de que esses números 
representam vidas. 

Nas áreas alcançadas pelo Estado Presente, a disten-
são no ambiente belicoso trouxe ganhos e avanços igual-
mente significativos. Das 32, apenas cinco não apresenta-
ram redução de indicadores criminais de violência letal. Dos 
16 municípios nos quais o programa foi implantado, apenas 
um não seguiu a tendência de queda em suas taxas. E quan-
to ao trabalho desenvolvido na Região Metropolitana de Vi-
tória, todos os municípios registraram decréscimo em seus 
mapas da violência.
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OUTROS OLHARES2





Desde 1980 o Espírito Santo não saía da lista dos cinco 
estados do país com maior taxa de homicídio. Desde 2007 
ocupava a 2ª posição. Em 2011, o governo do estado lançou 
um dos programas mais qualificados em segurança pública, o 
“Estado Presente”. Em 2013, ou seja, apenas dois anos depois 
de inaugurado o projeto, uma boa notícia: o Espírito Santo, 
pela primeira vez nas últimas três décadas, havia saído da lis-
ta maldita, quando passou a ser o oitavo estado mais violento.

O que aconteceu? Como o trabalho do governo ajudou a 
reescrever a história do Espírito Santo e fez com que tantas 
vidas fossem salvas?

Em primeiro lugar, cabe salientar a mudança no contexto 
institucional e no debate sobre política pública de segurança 
que ocorreu no Brasil, a partir de 2000, precipitada pela morte 
da professora Geisa, no ônibus 174, no Rio de Janeiro. Até 
aquele momento, a segurança pública era um caso apenas 
de polícia, em que os políticos queriam distância do tema pelo 
potencial danoso que as tragédias diárias poderiam causar 
às suas imagens. Com aquele episódio, o governo federal e 
os governos estaduais começaram a trazer para si parte da 
responsabilidade pelo problema. Os governadores não pode-
riam mais manter uma “distância segura” da questão, alegan-
do que já estavam fazendo tudo o que poderia ser feito, ou 
seja, comprar viaturas e aumentar o efetivo policial. Foi nesse 
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ambiente político institucional que o debate das políticas de 
segurança prosperou e transcendeu o limite simplório e redu-
cionista das análises, que ora apontavam que o crime acon-
tecia pela ausência de uma polícia dura; e ora o viam como 
uma consequência das desigualdades e do esgarçamento 
das condições socioeconômicas da população.

Esse ambiente criou as condições para que intelectuais 
e estudiosos em criminologia se unissem em várias organi-
zações, como universidades, institutos de pesquisa e ONGs 
– como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública – para ge-
rar massa crítica e compartilhar informações de experiências 
internacionais que se mostraram efetivas para a prevenção e 
controle ao crime. O número de publicações nacionais sobre 
segurança pública – que inclui livros, artigos acadêmicos e 
teses – aumentou significativamente nos anos 2000. A se-
mente da mudança estava lançada.

Uma síntese dos achados sobre o que funcionava ou não 
indicava sempre a necessidade de pensar as políticas emba-
sadas em dois pilares integrados: na prevenção social (e par-
ticularmente nos jovens) com foco nas comunidades mais 
vulneráveis; e na repressão qualificada, que deveria ter como 
bandeiras principais a defesa da cidadania e o trabalho de in-
teligência policial, sendo que essas organizações passariam 
a atuar em parceria com as comunidades, conforme a revolu-
ção dos modelos de polícia de finais dos anos 60 preceituava.

A partir daí alguns governos estaduais desenvolveram 
ações e políticas de contenção ao crime, que embutiam essa 
compreensão mais aprofundada do fenômeno da criminalida-
de urbana e iam muito além do modelo tradicional, baseado 
em provisão de viaturas e policiais para fazer o policiamento 
ostensivo e para responder reativamente aos incidentes que se 
sucediam. Já na virada dos 2000, São Paulo fez várias inova-
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ções lideradas pelo novo sistema de informações INFOCRIM. 
Entre 2003 e 2005, Minas Gerais implantou o Programa “Fica 
Vivo” em comunidades pobres na região metropolitana de Belo 
Horizonte. Em 2007, Pernambuco lançou o seu “Pacto Pela 
Vida”. No final de 2008, o Rio de Janeiro inaugurou a sua pri-
meira UPP. É interessante observar que todas essas unidades 
federativas lograram êxito em fazer diminuir os homicídios. 
Ou seja, ficava claro que boas políticas surtiam efeito, mesmo 
numa área tão complexa como a da segurança pública.

O governador Renato Casagrande tomou posse em ja-
neiro de 2011 e quatro meses depois lançou o Programa Es-
tado Presente, que não apenas embutia uma série de ações 
reconhecidamente efetivas, mas inovava no que se refere aos 
mecanismos de governança do programa.

Em linhas gerais, o Estado Presente se assentava nos dois 
pilares básicos supramencionados, ou seja, na prevenção so-
cial com repressão qualificada, a partir de uma compreensão da 
transversalidade do problema do crime, que exige um planeja-
mento intersetorial, envolvendo não apenas polícia, mas saúde, 
educação, assistência social, cultura e esportes, entre outros.

Fácil de falar, difícil de fazer! Não é uma tarefa trivial coor-
denar ações setoriais que seguem tempos e lógicas políticas 
distintas. Nesse contexto de uma compreensão mais ampla da 
questão, o secretário de segurança pública é apenas mais um 
secretário do governo, que sozinho não tem como impor sua 
agenda a outras pastas. Para permitir a coordenação e o monito-
ramento das ações intersetoriais que buscavam como resultado 
a melhoria da segurança pública, foi feita uma inovação simples, 
porém bastante engenhosa. Criou-se a Secretaria de Estado Ex-
traordinária de Ações Estratégicas, que não ordenava despesas, 
possuía um orçamento limitadíssimo, mas funcionava como o 
braço direito do governador para reger a orquestra do governo.
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Além dessa inovação no mecanismo de governança para 
garantir ações intersetoriais, considero que outros sete elemen-
tos foram os mais importantes para o sucesso do programa.

Um primeiro aspecto crucial foi o comprometimento do 
próprio governador, que pessoalmente conduzia as reuniões 
mensais do Estado Presente, quando além dos secretários de 
segurança pública e de ações estratégicos vários outros se-
cretários, comandantes da polícia militar e chefes e delegados 
da polícia civil, além de prefeitos, eram instados a responder 
sobre o quadro da evolução dos homicídios em cada uma das 
20 Áreas Integradas de Segurança Pública do estado, bem 
como sobre as ações remediadoras necessárias.

Na concepção do programa, outro aspecto da maior im-
portância foi o planejamento das ações com base em diag-
nósticos precisos, que levavam em conta as diferenças e 
complexidades territoriais, onde as manchas criminais foram 
cruzadas com informações quantitativas e qualitativas sobre 
as condições socioeconômicas dos residentes nos bairros e 
comunidades mais vulneráveis.

Um terceiro elemento a destacar diz respeito à focalização 
das ações preventivas, que no plano social eram orientadas para 
os jovens moradores de comunidades em condições de vulne-
rabilidade socioeconômica. Ao mesmo tempo, o trabalho de in-
vestigação policial era focado para identificar e retirar de circula-
ção as poucas pessoas que perpetram muitos homicídios, como 
matadores profissionais e participantes de grupos de extermínio.

Em quarto lugar, se procurou fazer uma integração no 
trabalho das polícias civil e militar, que eram conjuntamen-
te cobradas por resultados na diminuição dos homicídios no 
território de sua jurisdição.

Em quinto lugar, houve um foco no controle e retirada de 
circulação das armas de fogo.
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Em sexto lugar, o comprometimento com o aprimora-
mento do sistema de informações criminais, quando se ins-
tituiu o boletim policial unificado que, iria ser integrado ao 
inquérito policial digital. Em 2014, no último ano de governo, 
inclusive, por iniciativa do secretário de Ações Estratégicas, 
o Dr. Álvaro Fajardo, estava em curso a formulação de uma 
parceria com o IPEA, em que se pretendia desenvolver um 
sistema de inteligência epidemiológica para identificar pa-
drões de criminalidade e orientar ações e políticas, o que le-
varia o Espírito Santo a um novo patamar tecnológico sem 
paralelo no país, mas que, infelizmente, não foi adiante por 
falta de tempo hábil.

Por fim, houve uma verdadeira revolução no sistema de 
execução penal, que transformou o sistema carcerário capi-
xaba em um dos melhores do país. Os detentos antes apri-
sionados em contêineres passaram a receber um tratamento 
digno e contaram com a possibilidade de participar de progra-
mas para a reinserção social, estancando a dinâmica de es-
cola do crime, que caracteriza o sistema carcerário no Brasil.

Entre 2011 e 2014, eu visitei várias vezes o Espírito Santo, 
ora para ministrar palestras, ora para participar de reuniões 
de trabalho com a equipe da segurança pública. Nesse pe-
ríodo, conversei com policiais, secretários, verifiquei in loco 
o funcionamento do sistema de informações e o centro de 
operações policiais, mas o que realmente me deixou impres-
sionado foi o comprometimento do governador Renato Casa-
grande com a questão da segurança pública. Me lembro que, 
em várias ocasiões, ele me fez as mesmas perguntas: 

– Mas Daniel, o que é que está faltando? O que dei-
xamos passar despercebido? Estamos fazendo tudo que é 
possível e a taxa de homicídio não está diminuindo na velo-
cidade que gostaríamos. 
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Para mim, era a expressão sincera de um homem preo-
cupado com a sua comunidade. E eu respondia apenas que 
eles estavam na direção correta e que se deveria perseverar, 
pois os resultados viriam. Dois anos depois, o Ministério da 
Saúde mostrou que o estado do Espírito Santo havia dado 
um grande salto, ainda que muito trabalho e sofrimento 
restem pela frente. 
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– Como chefe de equipe do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que analisou o desenho estrutu-
ral do Programa Estado Presente, o qual obteve a melhor 
avaliação entre os programas aprovados pela instituição na 
área de segurança cidadã, como o senhor vê hoje, em re-
trospectiva, essa experiência de segurança pública executa-
da no Espírito Santo?

Todos os projetos respondem a características e rea-
lidades diferentes. No caso do Programa Estado Presente, 
este foi desenhado sobre a base de logros alcançados pelo 
governo do Espirito Santo, e a continuidade nos esforços 
permitiu mostrar avanços substanciais. No momento de de-
senho do programa, existia um entendimento claro dos to-
madores de decisões do Estado sobre quais eram os desa-
fios a serem encarados para combater a criminalidade e a 
violência (C&V). Como parte do desenho, foi elaborado um 
diagnóstico socioeconômico e demográfico das áreas onde 
a C&V tinha maior presença. A análise concentrou-se em oito 
dos 78 municípios capixabas – seis da RMGV (Cariacica, 
Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória); e dois do interior 
(Linhares e São Mateus) –, onde se registraram 75,6% dos 
homicídios totais e 80,9% dos homicídios juvenis do estado.  
Foi possível observar que o segmento mais vitimado pela cri-
minalidade violenta era aquele integrado por jovens de 15 a 
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24 anos, predominantemente do sexo masculino (90,8%) e 
afrodescendente (93%).

Como parte da análise, foram identificados os fatores 
que contribuíram para a existência do problema da C&V no 
Espírito Santo: a baixa integração social e produtiva dos jo-
vens (82% dos jovens infratores cumprindo sentença não ti-
nham terminado o ciclo básico escolar, 51% dos jovens nos 
territórios não trabalhavam e a C&V se concentra nos bairros 
onde a pobreza está mais presente nos municípios); a baixa 
eficácia da polícia para prevenir, controlar e investigar o delito 
(só 15,7% das investigações policiais de homicídios finaliza-
das e encaminhadas ao Ministério Público resultam em de-
núncias) e as altas taxas de reincidência criminal, que chega 
a 48,8% entre os jovens.   

Para atender ao problema dos elevados índices de C&V 
no estado, a equipe do banco e as autoridades do governo 
resolveram abordar de maneira integral os fatores causais 
do problema e os aspectos institucionais que pudessem 
melhorar a efetividade e capacidade de intervenção dos ór-
gãos de segurança pública.  Consequentemente, o foco das 
ações seriam os jovens mais vulneráveis à violência e os jo-
vens em conflito com a lei, de modo a oferecer oportunidades 
para seu desenvolvimento holístico e sua integração social 
(oportunidades de conclusão da educação básica, formação 
para o trabalho, esporte, lazer e cultura). Concomitantemen-
te, seriam realizadas iniciativas para fortalecer a ação policial 
de base local e orientada à solução de problemas, promover 
maior aproximação da polícia com a comunidade, e aprimo-
rar os processos de investigação criminal. Finalmente, seriam 
apoiados os projetos de ressocialização de jovens em conflito 
com a lei, para diminuir a taxa de reincidência.

A experiência com o governo do Espirito Santo foi muito 
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rica pela amplitude do diálogo, entendimento e compromisso 
com o melhor desenho de projeto possível. A seriedade com 
a qual foram feitas as ações de diagnóstico e o desenho da 
operação, refletidas em seu enfoque, cobertura e focalização, 
demonstram as qualidades do programa e fazem dele uma 
operação única, digna de ser replicada em outros estados 
com problemas similares.

– Com base nessa retrospectiva, qual papel o senhor 
atribui especificamente aos projetos sociais como aliados, se 
assim podemos dizer, das ações de governo para enfrentar os 
índices de criminalidade e violência no estado?

O novo paradigma de gestão da segurança cidadã pas-
sa pela superação da cultura rígida do comando e controle 
para uma cultura moderna de gestão para resultados, trans-
parente e com ampla participação cidadã. Para isso, é ne-
cessário realizar um conjunto de ações sociais de maneira 
concomitante com o policiamento comunitário, que melhora 
os serviços de segurança no âmbito local e promove a par-
ticipação cidadã na gestão da segurança pública. As ações 
sociais devem promover a prevenção da violência, especial-
mente orientada à população jovem, que é a principal vítima 
e perpetradora dos crimes e se encontra em condições de 
vulnerabilidade à violência.

Dessa maneira, a ampliação da oferta de serviços pú-
blicos de prevenção social nos territórios onde o Estado 
tem sido ausente, com o intuito de reduzir a exposição dos 
jovens a circunstâncias e comportamentos de riscos, é de 
fundamental importância. No caso do programa no Espírito 
Santo, estas atividades buscam gerar oportunidades para o 
uso produtivo do tempo do jovem, evitando que ele caia no 
mundo do crime. 
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 – No âmbito e no contexto das políticas de segurança 
pública no país, em que lugar o senhor situaria a experiência 
do programa no Espírito Santo?

A experiência do Estado Presente no Espirito Santo é, 
sem dúvida, um dos casos emblemáticos no Brasil, do qual 
os demais estados podem extrair valiosas lições e boas prá-
ticas em matéria de segurança cidadã. A existência de com-
promisso político no mais alto nível de governo, combinado 
com uma estrutura de implementação baseada na gestão 
para resultados, articulada por uma Secretaria de Estado Ex-
traordinária de Ações Estratégicas (SEAE) que permanente-
mente acompanha e cobra as metas de gestão, é um caso 
digno de replicação.

– Um dos traços distintivos do Programa Estado Pre-
sente foi envolver em seus objetivos toda a administra-
ção direta e indireta do governo capixaba e, por outro lado, 
convocar a colaboração da sociedade no mesmo propósi-
to de redução dos índices de violência no estado. Qual o 
papel e a importância das parcerias inter e extragoverna-
mentais como somatório de forças no contexto das políti-
cas de segurança pública? 

No contexto em que se desenvolve a sociedade de 
hoje, a solução de problemas complexos como a insegu-
rança ou a criminalidade violenta requer a participação so-
lidária de diversos setores e níveis de governo, da socieda-
de e do setor privado. Já não é suficiente a participação das 
secretarias de Defesa Social e das polícias para resguardar 
a ordem pública e prevenir o crime e a violência. Dado que 
a C&V tem como cenário o contexto local, uma intervenção 
efetiva e sustentável para a promoção da paz, segurança 
e desenvolvimento socioeconômico com inclusão passa 
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necessariamente pela participação, além do governo esta-
dual, dos governos municipais, que são responsáveis pela 
implementação de ações de prevenção social da violência. 
Esta é uma característica importante que distingue o Esta-
do Presente de outros. 

O programa vai ainda mais longe, pois, além da par-
ticipação das diferentes esferas de governo, tem sido 
incorporada a participação da sociedade. Esta atua não 
somente para apoiar o trabalho da polícia comunitária de 
prevenção do delito, mas principalmente na construção 
e desenvolvimento de redes e na oferta de serviços de 
prevenção juvenil à violência. Ademais, a sociedade civil 
está presente no programa ao fazer o controle social da 
atuação da polícia, garantindo que esta atue conforme os 
preceitos da lei e com respeito aos direitos humanos que 
devem nortear as ações de controle e repressão qualifi-
cada do crime. Finalmente, o programa inclui a participa-
ção ativa do setor privado, principalmente o Movimento 
Espírito Santo em Ação, que manifestou sua disposição 
em colaborar com a criação de oportunidades laborais 
para jovens dos territórios beneficiários. Como refletido 
na Constituição, a segurança pública é dever do Estado e 
responsabilidade de todos.

– Se for o caso, gostaríamos que o senhor complemen-
tasse com outros aspectos de relevo que tenha observado na 
execução do Programa Estado Presente.

O sucesso das intervenções previstas no Programa Es-
tado Presente, recorte do programa do Estado, está basea-
do na incorporação de iniciativas que contam com evidência 
empírica de sua efetividade. Só é possível definir o êxito de 
um projeto por meio das avaliações rigorosas de impacto que, 
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neste caso, foram contempladas desde o desenho inicial. Es-
sas avaliações permitirão um aprendizado contínuo sobre a 
eficácia das políticas adotadas e sua posterior replicabilidade 
em diferentes localizações geográficas do Brasil, para repro-
duzir as atividades mais exitosas e reformular aquelas que 
não contribuam como esperado.
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em Buenos Aires, Argentina. Conta com 27 anos de experiência em programas de desen-
volvimento internacional e gestão de projetos e na coordenação com instituições como 
o Banco Mundial (BIRD), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas Contra a Droga e o 
Crime e a Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento dos Estados 
Unidos (USAID). Sua experiência inclui 24 anos como líder e membro de equipes de 
projeto no BID, responsável pelo diálogo técnico e político, e pela identificação, desenho, 
avaliação e administração de projetos de desenvolvimento econômico e social do setor 
de Modernização do Estado nos escritórios da Argentina e do Brasil, além de três anos 
na Organização dos Estados Americanos (OEA).  
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– Quando o senhor tomou conhecimento do Programa 
Estado Presente, executado no Espírito Santo de 2011 a 2014, 
quais os marcos ou marco conceitual lhe chamaram a aten-
ção em se tratando de uma política de segurança pública?

Em primeiro lugar, o Estado Presente chamou minha 
atenção pelo seu caráter articulador, diferentemente do que 
ocorreu em outros estados, que optaram por programas mais 
com o caráter implementador. Em um quadro de disputas his-
tóricas entre corporações e órgãos públicos, que marcam a 
área no Brasil, o papel de articulação ganha destaque e mos-
tra-se poderoso para fomentar mudanças de práticas institu-
cionais e de culturas organizacionais.

– Como o senhor avalia os resultados alcançados pelo 
programa nos quatro anos de governo?

O Espírito Santo saiu das primeiras posições do ranking 
da violência do país e, com muito esforço, tem procurado re-
construir a confiança em suas instituições. Não há estudos e 
avaliações rigorosas que isolem todos os fatores e suas con-
tribuições, mas há, sim, a percepção de que o Estado Presente 
serviu como polo aglutinador de energias e de vontades políti-
cas. O resultado, portanto, é muito positivo.

– Em sua opinião, qual a relevância dos projetos de cará-

Renato Sérgio de Lima

Participação, inteligência e gestão 
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ter social lado a lado com as ações de natureza policial para 
combate e redução da criminalidade, conforme posto em prá-
tica pelo programa capixaba?

Hoje, tanto no Brasil quanto em outros países, sempre 
temos dificuldades de definir políticas de prevenção da vio-
lência. Nós não sabemos direito o que vem a ser “prevenção” 
e, muitas vezes, acabamos por chamar de prevenção ações e 
políticas que, por si só, são relevantes. Ou seja, uma política 
de esporte, cultura ou lazer não pode ser vista apenas pela 
sua lógica da prevenção. Ela é importante por si só e não deve 
ser reduzida à dimensão da segurança. Porém, na medida em 
que há articulação e convergência de propósitos, a possibi-
lidade de uma ação influenciar positivamente a outra ganha 
força. De igual modo, para além das questões policiais, segu-
rança pública é muito mais do que “prender ladrão”. O Estado 
Presente percebeu essa diferença e buscou construir pontes 
entre os vários atores que, em seus próprios territórios, pu-
dessem intervir para se criar condições de vida mais seguras 
e com maior cidadania. Mas ainda persistem dilemas, pois 
os programas precisam focar mais e dar conta da prevenção 
terciária, ou seja, de ações que incidam diretamente sobre os 
grupos mais vulneráveis. E isso exige acompanhamento e 
monitoramento constantes.

– De que modo, em sua análise, um programa como o 
Estado Presente contribui no debate nacional a respeito da 
violência e da criminalidade, e, consequentemente, pode ense-
jar experiências semelhantes em outros governos e estados?

O Estado Presente mostra que falar de articulação, coor-
denação e integração é falar de algo que pode ser feito de 
imediato e sem esperarmos investimentos pesados, de um 
lado, ou mudanças legais e estruturais, por outro lado. Fa-
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lar de integrar esforços é algo que pode e deve ser feito sem 
maiores dificuldades logísticas. Mas é importante construir-
mos politicamente esta demanda.

– Um dos traços distintivos do Programa Estado Presen-
te foi envolver em seus objetivos toda a administração direta 
e indireta do governo capixaba, por um lado, e, por outro, con-
vocar a colaboração da sociedade civil no mesmo propósito 
de redução dos índices de violência no estado. Gostaríamos 
que o senhor falasse um pouco sobre o papel e a importância 
das parcerias no contexto das políticas de segurança pública.

Um estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) identificou que, entre os aprendizados já acu-
mulados pelas políticas de segurança no Brasil nos últimos 
30 anos, as ações que mais tiveram êxito em reduzir homicí-
dios têm sido aquelas concentradas sobre o tripé: aproxima-
ção com a população (eixo participação, controle e direitos 
humanos), uso intensivo de informações e aperfeiçoamento 
da inteligência e da investigação (eixo gestão da informação), 
e ações de articulação e integração das agências de seguran-
ça pública (gestão das polícias). Disso decorre uma consta-
tação relevante sobre o Estado Presente: o programa investiu 
neste tripé e sua força foi, exatamente, articular, por meio de 
parcerias, todos os envolvidos com a questão. 

– Qual a importância da continuidade de programas e 
políticas dessa natureza, quando sabemos que é comum na 
administração pública brasileira a descontinuidade das ações, 
quando ocorrem mudanças de governo? 

Esse é um dos males da administração pública brasilei-
ra. Temos que ter uma cultura de monitoramento e avaliação 
que identifique potencialidades e fricções, mas que, uma vez 
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um programa sendo bem avaliado como mais eficiente, ele 
não poderia simplesmente ser descontinuado. Precisamos 
parar de achar que tudo tem que ser novo quando muda um 
governo. O que pode mudar é o nome, a marca, entre outras 
questões. Porém, a essência do trabalho articulado não de-
veria ser desestimulada.

Renato Sérgio de Lima é vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP) e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo (EAESP). Bolsista de Produtividade do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é também pesquisador do Centro de 
Pesquisas Jurídicas Aplicadas da FGV. Possui graduação em Ciências Sociais (1995), 
mestrado (2000) e doutorado em Sociologia (2005) pela Universidade de São Paulo 
(USP) e pós-doutorado no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), em 2010. Faz parte do Comitê Editorial da Revista Brasileira de Segurança 
Pública e é pesquisador associado do Núcleo de Estudos da Violência e do Núcleo de 
Estudos sobre Organizações e Pessoas (FGV – EAESP). 
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– Com base na parceria firmada com o governo do Es-
pírito Santo em 2013, para diagnóstico das ocorrências de 
homicídios no estado, como o Instituto Sou da Paz avalia os 
resultados obtidos pelo Programa Estado Presente? 

O lançamento do Programa Estado Presente no Espírito 
Santo em 2011 sinalizou que a redução dos homicídios do-
losos seria tratada como prioridade orientadora no estado. 
Para alcançar este objetivo, foram implementadas diversas 
políticas públicas voltadas à prevenção da violência e gestão 
efetiva das polícias. Por exemplo, os diferentes atores en-
volvidos no atendimento às ocorrências de homicídio pas-
saram a prestar contas dos resultados de seu trabalho em 
reuniões mensais, com a participação de secretarias de Es-
tado, prefeituras, Judiciário e o Ministério Público. Isso im-
pulsionou a padronização de procedimentos investigatórios 
e proporcionou aos atores envolvidos maior clareza sobre as 
suas responsabilidades.     

Esse conjunto de ações contribuiu para uma queda de 
10,5% na taxa de mortes por agressão no estado entre 2011 
e 2013, segundo estatísticas do Departamento de Informáti-
ca do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DA-
TASUS). Os dados oficiais ainda mostram que as mortes por 
agressão por armas de fogo apresentaram diminuição de 
12,3% nesse período.  

Instituto Sou da Paz

A segurança como prioridade
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 – Na visão do Instituto, a partir de sua reconhecida ex-
periência em iniciativas de aperfeiçoamento da gestão da 
segurança pública, quais os pontos mais relevantes do pro-
grama capixaba no contexto das políticas governamentais 
executadas no país nesta área? 

Ao menos três pontos chamam a atenção no progra-
ma capixaba. O primeiro deles é a disposição e empenho do 
governador em acompanhar as reuniões de monitoramento 
e avaliação das ações policiais e cobrar resultados pessoal-
mente de todos os atores. O segundo é a capacidade de 
aportar recursos e esforços na elaboração de estratégias 
mais eficazes para reduzir homicídios, seja no âmbito pre-
ventivo, seja no âmbito da investigação e perícia. Em ter-
ceiro lugar, as autoridades estaduais reconheceram o pro-
tagonismo das armas de fogo nos homicídios no estado e 
desenvolveram uma série de medidas relacionadas à reti-
rada de armas de circulação, tanto através de apreensões 
pelas polícias quanto de adesão voluntária à Campanha Na-
cional do Desarmamento. 

– Um dos traços distintivos do Programa Estado Presen-
te foi envolver em seus objetivos toda a administração direta 
e indireta do governo capixaba, por um lado, e, por outro, con-
vocar a colaboração da sociedade civil no mesmo propósito 
de redução dos índices de violência no estado. Como o Ins-
tituto Sou da Paz vê o papel e a importância das parcerias 
(inter e extragovernamentais) como somatório de forças no 
contexto das políticas de segurança pública?

O Instituto acompanhou uma reunião de monitoramen-
to do Programa Estado Presente em 2014, em Vitória. Um 
aspecto que chamou a nossa atenção foi a participação de 
órgãos como Ministério Público e Judiciário, bastante sintoni-
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zados na política de segurança estadual e envidando esforços 
na mesma direção. Observamos, ainda, que esse formato de 
atuação colaborativa contribuiu para maior proximidade entre 
os atores encarregados dos atendimentos aos homicídios e, 
especificamente, para a preservação do local dos homicídios 
em Vitória e na Região Metropolitana.   

Além disso, envolver especialistas em segurança pública 
e a sociedade civil no desenho e avaliação de políticas públi-
cas tende a fortalecê-las e a trazer dinamismo e inovação, 
além de contribuir com a sua legitimidade perante a popu-
lação. Desde a fundação do Instituto Sou da Paz, em 1999, 
temos trabalhado em crescente parceria com secretarias de 
segurança pública e corporações policiais, para ajudar a iden-
tificar os pontos frágeis de diversas políticas públicas e prover 
aos gestores ajustes e correções necessárias. 

– Como o instituto avalia a execução de projetos de ca-
ráter social lado a lado com as ações de natureza policial para 
combate e redução da criminalidade, conforme posto em prá-
tica pelo Programa Estado Presente? 

É patente a necessidade de tratar políticas de prevenção 
da violência como prioridade nas agendas estaduais e fede-
ral nos próximos anos. Quanto mais focalizadas no público 
mais atingido pela violência, maior será o impacto de políti-
cas preventivas. Cabe destacar que o Sou da Paz propôs, em 
2014, uma “Agenda Prioritária de Segurança Pública”, com re-
comendações aos candidatos sobre como reduzir homicídios 
no Brasil. Entre outras políticas públicas, sugerimos que os 
estados devem financiar programas de prevenção secundária 
e terciária com foco em públicos mais vulneráveis à violência 
letal, como jovens, homens e negros, e envolver os municípios 
na implementação de programas de prevenção.  
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– Qual legado de um programa como o Estado Presente 
no âmbito das políticas de segurança pública brasileiras? O 
que a experiência capixaba ensina a gestores, estudiosos e 
instituições comprometidas com esse tema? 

A principal lição do Programa Estado Presente é de que 
é possível reverter os cenários mais complexos de violência 
com boa gestão e priorização política. A agenda de segurança 
não pode ser vencida exclusivamente com políticas de curto 
prazo. Formação e recomposição do efetivo policial devem 
acompanhar medidas para fortalecer investigações criminais 
e ampliar ações de planejamento da atividade policial e pre-
venção da violência. Esperamos que a experiência do Espírito 
Santo siga trazendo bons resultados e possa ser bem docu-
mentada para servir de exemplo a outros estados do país.

O Instituto Sou da Paz é uma organização não governamental que há mais de 15 anos 
trabalha para reduzir a violência no Brasil. Sua missão é contribuir para a efetivação de 
políticas públicas de segurança e prevenção da violência que sejam eficazes e pauta-
das pelos valores da democracia, da justiça social e dos direitos humanos. Partindo de 
diagnósticos que possibilitam conhecer a fundo as dinâmicas de violências, o Instituto 
Sou da Paz defende e coloca em prática um modelo de segurança pública sistêmico: 
que considera ações para prevenir a ocorrência de situações e também o que deve ser 
feito pelo aparato de segurança pública e justiça criminal para responder a esses casos. 
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AÇÕES E RESULTADOS EM NÚMEROS3





Governança

• 26 secretarias de Estado e Órgãos da administração direta e 
indireta desenvolveram ações e integraram a carteira de pro-
jetos do Programa Estado Presente entre 2011 e 2014. 

• 80 reuniões de avaliação e de monitoramento, dos Eixos de 
Proteção Policial e Social, coordenadas pessoalmente pelo 
governador do Estado. 

Redução da Criminalidade

• 25% de redução na taxa de homicídios por 100 mil habitan-
tes, durante os quatro anos do Programa Estado Presente. 
Pela primeira vez na história do Estado do Espírito Santo, hou-
ve redução de violência letal durante todo o período da gestão 
governamental – quatro anos.  O resultado alcançado no final 
do governo retroagiu os indicadores de violência letal em 22 
anos, colocando a taxa de homicídios por 100 mil habitantes 
no mesmo patamar de 1993, após sucessivos anos de au-
mento. Considerando-se o número de vitimas no período do 
governo em relação ao período imediatamente anterior, 1.261 
foram preservadas com a implantação do programa.

Distinção pelo BID

• Por sua estruturação como projeto de investimento em se-
gurança pública e cidadania, a solicitação de financiamento 
para o Programa Estado Presente encaminhada pelo gover-
no do Espírito Santo ao Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) recebeu a nota 9,5 em avaliação e análise, a 
maior já conferida pela instituição de fomento nesta área. 

Ações e resultados em números
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Proteção Social

• 392.144 pessoas atendidas e beneficiadas com as atividades 
e os projetos voltados à proteção social nos 32 aglomerados.

• 44 projetos e ações realizados durante os quatro anos do 
Programa Estado Presente.

Infraestrutura

• Maior volume de recursos investidos exclusivamente no âm-
bito da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social (SESP) em toda a história do Espírito Santo, com cres-
cimento de 47% relação ao período anterior.

• R$ 713 milhões em total de investimentos realizados na car-
teira de projetos em infraestrutura pelas secretarias de Segu-
rança Pública e Defesa Social (SESP), Saúde (SESA), Educação 
(SEDU), Esportes e Lazer (SESPORT), Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e Instituto de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo (IDURB).

• Somente em projetos de infraestrutura para melhoria urba-
na dos bairros atendidos pelo Estado Presente, foram R$ 350 
milhões investidos.

Educação

• 38 novos laboratórios construídos nas escolas de rede pú-
blica estadual.

• 78 escolas construídas, reformadas e ampliadas, em 29 mu-
nicípios do Espírito Santo, entre os anos de 2011 e 2014.
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Espaços de Convivência

• 249 unidades entregues e em andamento, sendo 82 campos 
de futebol e 167 praças entregues à população.

Saúde

• 16 unidades construídas e em andamento, sendo um Pronto 
Atendimento, quatro CAPS e 11 Unidades de Saúde da Família 
nos bairros atendidos pelo programa. 

Sistema de Segurança

• 5.844 novos policiais incorporados. A maior contratação de 
profissionais de segurança pública em uma única gestão, que 
representou um aumento de aproximadamente 60% em relação 
aos efetivos existentes nas corporações em janeiro de 2011. 

• 23 novas unidades construídas ou com obras em estágio 
avançado, outras 40 com projeto ou licitação em curso.

• 2.619 viaturas foram adquiridas. Com isto dobramos a frota 
encontrada em 2011, que era de 2.473 veículos. 

• Mil câmeras de videomonitoramento instaladas em pontos 
estratégicos, metodologicamente selecionados, a partir da 
análise georreferenciada de indicadores criminais, em 16 ci-
dades capixabas.

• 42% das investigações de homicídios concluídas e encami-
nhadas ao Poder Judiciário com autoria e materialidade de-
limitadas a partir de 2011. Em muitos municípios, 100% dos 
homicídios foram esclarecidos entre 2011 e 2014, com os au-
tores identificados, e, em muitos casos, presos.

Ações e resultados em números
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• 5.200 homicidas presos de 2011 a novembro de 2014. 

• Mais de 15 mil armas foram apreendidas no Espírito Santo, 
de 2011 a 2014.

Gestão Prisional

• 1.932 presos prestaram o Exame Nacional de Ensino 
Médio (ENEM).

• 25% da população carcerária do Espírito Santo se encontrava 
em sala de aula no final de 2014, contra a média nacional de 10%.

• Índice zero de analfabetismo entre a população carcerária 
feminina. Entre os homens, o índice era de 0,2%.

• 60% das mulheres no sistema carcerário foram beneficiadas 
pelo processo de educação formal, maior índice no país.

Ações pela Cidadania

• 26.299 atendimentos realizados pelos projetos PROCON 
Móvel e Consumidor Cidadão, em 23 aglomerados.

• 29.147 atendimentos realizados pela Defensoria Itinerante e 
pela Defensoria Amiga da Comunidade, em 27 aglomerados.

• 76.603 atendimentos realizados entre 2011 e 2014, sendo 15.440 
em documentos emitidos, 57.662 em saúde e 3.501 jurídicos.

• 41 ações Integradas pela Cidadania realizadas em 10 muni-
cípios do Espírito Santo.

• 8.741 atendimentos foram registrados pelo Programa Rede 
Abraço por meio do número 0800, em pouco mais de um ano 
de ação (0800 – 0281028).
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• 10.512 atendimentos realizados pelo Programa Rede Abra-
ço, desde a implementação do Centro de Acolhimento, em no-
vembro de 2013.

• 8.319 usuários foram atendidos em pouco mais de um ano, 
além de 2.193 familiares.

• 16 comunidades acolhedoras incluídas no Programa Rede 
Abraço, com 1.721 atendimentos.

Inclusão Profissional

• 7.785 pessoas beneficiadas pelos projetos de qualificação 
profissional do Programa.

• 38 modalidades de cursos oferecidas entre 2011 e 2014, em 
parceria com o Sistema S.

Fortalecimento da Economia

• 24.100 empregos formalizados e 12.469 empreendedores 
capacitados, nos 32 aglomerados de bairros do Programa 
Estado Presente.

• R$ 10,5 milhões em microcréditos por meio dos projetos 
Creditar e Nossocrédito.

• 10.541 empresas formalizadas, mais 30 associações e 10 
bancos comunitários criados e/ou fomentados.

Oportunidades Educacionais

• 5.310 adolescentes atendidos nos seis Centros Estaduais 
de Idiomas (CEI), com 60 alunos estudando pelo UP With 
English, realizado em parceria com a Embaixada Americana, 
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Movimento ES em Ação e IBEUV.

• 167 bolsas de intercâmbio ofertadas para viagens de estudo 
em quatro países (EUA, Canadá, Argentina e África do Sul)

• 6.303 pessoas beneficiadas com bolsas de estudos em 64 
cursos de ensino superior, ofertados entre 2011 a 2014, para 
todo o Espírito Santo.

• 9.667 estagiários selecionados prioritariamente nas áreas 
do Programa para atuar em 53 secretarias e órgãos da admi-
nistração direta e indireta do Governo do Estado do Espírito 
Santo, entre 2011 e 2014.

Cultura, Esporte e Cidadania

• 118.077 pessoas beneficiadas com oficinas, espetáculos e 
shows, de 2011 a 2014.

• 3.448 crianças e adolescentes atendidos em Núcleos de 
Musicalização (2012-2014), nos municípios de Vitória, Vila 
Velha, Cariacica, Serra e Viana.

• 1.158 adolescentes e jovens envolvidos com os 24 projetos 
sociais entregues às comunidades, 2012 a 2014.

• 14.960 crianças e adolescentes atendidos de 2011 a 2014, 
em 16 modalidades esportivas.

• 50 núcleos de Esporte pela Paz, espalhando em seis municí-
pios e 16 aglomerados.

• 34.011 alunos beneficiados, nos anos de 2012, 2013 e 2014, 
pelo projeto Coordenadores de Pais, bem como 36 escolas 
atendidas em 6 municípios, com 18 aglomerados. Projeto de-
senvolvido em parceria com a Fundação Itaú Social, CEMPEC, 
FUCAPE e Espírito Santo em Ação)
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• 69% de melhora da frequência escolar e 59% de melhora do 
comportamento do aluno pelo projeto Coordenadores de Pais.

• R$ 2 milhões de recursos destinados à pesquisa na área de Se-
gurança Pública, por meio de editais publicados de 2012 a 2014 
e 8 projetos de pesquisas habilitados nos anos de 2012 e 2013.
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