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O

Theatro Municipal de São Paulo, na
capital paulista, foi sede, na noite de
quinta-feira, 26, da cerimônia de
entrega da 12ª edição do Prêmio
Mario Covas. De 212 inscritos, 24
chegaram à fase final. Os projetos
foram divididos em duas categorias:
Melhoria da Gestão Governamental
(121) e Melhoria dos Serviços Prestados ao Cidadão (91).

Programas
direcionados à
educação e à
inserção social são os
finalistas deste ano
O ganhador do Prêmio Mario
Covas 2017 na categoria Melhoria da
Gestão Governamental foi o projeto
Classificação para Reenquadramento
de Aprendizagem (CRA), da Diretoria
de Ensino da Região Centro-Oeste;
Escola Estadual Deputado Augusto do
Amaral e Escola Estadual Alfredo
Paulino. A categoria Melhoria dos
Serviços Prestados ao Cidadão ficou
para o projeto Boca Sã... Homem São
– Resgatando Sorrisos Saudáveis!, da
Penitenciária Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária Jair Guimarães de Lima, de Potim, realizado pela
ONG Grupo de Apoio a Pessoas com

De projeto à
ação permanente
Ao longo de suas edições, o Prêmio
Mario Covas distinguiu trabalhos cujas
práticas foram incorporadas permanentemente à gestão pública. A seguir, algumas dessas iniciativas:
2006 – Disque Denúncia – Secretaria
de Segurança Pública
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Anunciados os vencedores da
12ª edição do Prêmio Mario Covas

Premiação – Cerimônia ocorreu no Theatro Municipal de São Paulo, na quinta-feira, 26

Câncer e Faculdade de Pindamonhangaba,
com o apoio da prefeitura de Guaratinguetá.
Premiados – O programa Classificação para Reenquadramento de Aprendizagem (CRA) foi desenvolvido para auxiliar
pais e professores no trabalho com crianças
e adolescentes que apresentam dificuldade
de aprendizagem. “A pesquisa para identificar, diagnosticar e lidar adequadamente
conforme as condições físicas e mentais de
cada aluno tornou-se a meta do projeto CRA”,
afirma Rosana Mendes Ribeiro, uma das
autoras do projeto.
A pesquisa abrangeu alunos e professores do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio das escolas participantes. “No início,
eram duas: a Escola Estadual Deputado
Augusto do Amaral (Jaguaré) e a Escola
Estadual Alfredo Paulino (Alto da Lapa).
Hoje, o programa está presente em seis
escolas. Os alunos foram classificados em
quatro categorias: sem queixas; com dificuldades escolares; com transtornos funcionais; e com deficiência intelectual. Eles
passaram a receber acompanhamento individualizado, com adequação de provas e da

metodologia de ensino a cada caso. Alguns
estudantes foram encaminhados para serviços de saúde específicos”, explica Rosana.
Houve uma redução significativa do número de alunos considerados deficitários e
aumento considerável do rendimento escolar e da satisfação das equipes pedagógicas.
O programa Boca Sã... Homem São
– Resgatando Sorrisos Saudáveis! é aplicado aos 1,8 mil sentenciados abrigados na
Penitenciária de Potim. O dentista Henrique
Marino Júnior, a diretora do CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social, de Potim,
Karina Prates da Fonseca, e o diretor da unidade prisional, Gustavo Testa Fernandes,
comemoram o prêmio. “Com o projeto, conseguimos melhorar a qualidade de vida dos
sentenciados. A falta de tratamento adequado
provoca limitações nas funções bucais, como,
por exemplo, na mastigação, fonação e estética pessoal, o que dificulta os relacionamentos sociais e a reinserção dos detentos no
mercado de trabalho”, salienta Karina.
Os vencedores ganharam uma viagem
de uma semana a Brasília. Lá, eles vão conhecer os projetos desenvolvidos pela Escola de
Governo Federal.

Cardoso: “Multiplicar boas práticas”

História – Criado em 2004, o Prêmio Mario Covas é uma iniciativa do
Governo do Estado de São Paulo, realizada pela Escola de Governo e Administração
Pública (Egap), da Secretaria Estadual de
Planejamento e Gestão.
“A proposta é difundir e multiplicar
boas práticas de gestão pública, além de
divulgar e valorizar a experiência do gestor, gerando conhecimento e contribuindo
para o desenvolvimento da Administração
Pública, em benefício do cidadão. Concorrem à premiação ações ou projetos desenvolvidos por equipes de servidores da
administração estadual e dos municípios
do Estado de São Paulo com pelo menos
seis meses de implementação e resultados
verificados”, explica Fábio Jungermann
Cardoso, um dos organizadores do Prêmio
Mario Covas. A coordenadora do Prêmio
Mario Covas, Gabriela Caleffi da Silva
Ramos, salienta que desde sua criação
houve 2,1 mil projetos inscritos, dos quais
115 foram premiados.
Maria Lúcia Zanelli
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

2007 – Impacto do atendimento resolutivo em Mastologia na redução da mortalidade por câncer de mama em São
Paulo, do Centro de Referência da Saúde
da Mulher, Hospital Pérola Byington –
Secretaria da Saúde
2008 – Sistema Informatizado de
Transplante do Estado de São Paulo
– Secretaria da Saúde
2009 – Tratamento Sustentável de
Lixo Eletrônico – Universidade de
São Paulo (USP)
(Fonte: Catálogo do Prêmio Mario Covas)

Marino Jr., Karina e Fernandes – Resgate de sorrisos saudáveis

Rosana (seg. à esquerda) – Uma das autoras do CRA
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