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Servidor
INFORME

Edição Especial

III Feira de Artesanato dos Servidores
“A Feira completou sua 3ª edição, com a participação de 87 artesãos da Prefeitura 
Municipal. Além de fazer parte do calendário de comemorações dedicadas ao servidor, 
a Feira de Artesanato revela talentos e muita criatividade.”

I FASS – Fórum de Atenção à 
Saúde do Servidor. 

Diário Oficial de Campo 
Grande agora é digital.  

Servidores municipais 
ganham novo Estatuto.

“O encontro reuniu 300 servidores da 
Prefeitura, que discutiram a qualidade 
na saúde.”  Pag. 06

“A principal mudança está na forma de 
publicar as matérias, que deve ser feita 
pela internet.” Pag. 03

“O novo Estatuto do Servidor e  reformulação da 
lei da Previdência Municipal, que aconteceu no 
dia 28 de outubro, Dia do Servidor Municipal.” 
Pag. 07
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Servidor Municipal conheça seu Gestor 

de Recursos Humanos

Agereg
Mara da Silva Correa Lima
3314 9985
mara.correa@agereg.capital.ms.gov.br

Agetran
Rita Reis Paz 
3314 3404
drh@agetran.capital.ms.gov.br

Emha
Men de Sá Alves de Melo 
3314 3936 
men.melo@hotmail.com

Fundac
Maria Aparecida Damasceno
3314 3214
darh@fundac.capital.ms.gov.br

Funesp
Rosângela Alves de Matos
3314 3465
drh.funesp@pmcg.ms.gov.br

IMTI
Camilla do Espírito Santo Dias Mazzo
3314 9970
camilla.mazzo@imti.capital.ms.gov.br

Funsat
Jussara Regina Mungo Brasil
3314 5805
rh@funsat.capital.ms.gov.br

IMPCG
Conceição Aparecida Catarino Rocha
3314 4420
impcgdrh@terra.com.br

PGM
Édersom Aparecido Barros Rodrigues
3314 3372

Planurb
Mara Márcia Fernandes de Morais
3314 5172
geaf@planurb.capital.ms.gov.br

SAS
Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro
3314 3951
edh@sas.capital.ms.gov.br

Sedesc
Melissa de Azevedo Lins
3314 3583
melissa.sedesc@pmcg.ms.gov.br

Segov
Francisco César Antonio
3314 9802
francisco.cesar@segov.capital.ms.gov.br

Seintra
Roberto Henrique Narçay
3314 3616

Semad
Wilma Moraes
3314 9866
grh.semad@gmail.com

Semadur
Izabel Cristina Penteado Rezende
3314 3292
gad_rh@yahoo.com.br

Semed
Tânia Cristina Borreto de Souza
3314 3823
gestor.rh@semed.capital.ms.gov.br

  Semre
  Juliana Carlos Aquino Vassan
  3314 3471
juliana.vassan@semre.capital.ms.gov.br

Seplanfic
Maria Valdelice Roque de Andrade
3314 9842
gad@seplanfic.capital.ms.gov.br

      Sesau
      Cacilda Ferreira de Oliveira
      3314 4633
educacaocontinuada@sesau.capital.ms.gov.br

Prefeito    Nelson Trad Filho
Secretária de Administração    Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti
Coordenadora   Inês Vieira Costa
Revisora     Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti
Jornalista • DRT 19386/RJ  Gervasio Ramos
Editoração e Jornalista • DRT 19386/RJ Gervasio Ramos
Estagiária de Jornalismo   Dayane Garcia
Colaboradores                                                          Secretarias, Fundações, Autarquias e 

                                                                         Superintendência de Comunicação Social da PMCG

Av. Afonso Pena, 3297 • Centro • 
Cep: 79002-075 •  Fone: (67) 3314-4447

E-mail: sediv.semad@gmail.com

EDITORIAL
Com alegria, encerramos 

mais um ano e, ao fazermos um 
balanço de nossas ações, veri-
ficamos que em 2011 colhemos 
muitos dividendos, resultado do 
nosso trabalho sério e compro-
metido com o bem público. 

Este número especial do 
jornal INFORME SERVIDOR, 
é possível verificar os avanços 
que ocorreram no decurso des-
te ano.  Ao ler este exemplar, 
o servidor certamente se iden-
tificará como principal ator da 
gestão municipal, pois 2011 foi 
marcado por ações direcionadas 
para a valorização dos nossos 
servidores. Como exemplo dis-

so, podemos citar a premiação 
aos vencedores do III Concurso 
Literário, os eventos comemo-
rativos ao dia do servidor pú-
blico municipal, que ocorreram 
na semana do Servidor, dentre 
eles:  apresentação musical pe-
los servidores alunos do curso 
de Música, palestras, City tour. 
O grande marco dos avanços 
encontra-se destacado em uma 
das matérias desta edição, que 
trata do projeto de lei do Esta-
tuto do Servidor Público Munici-
pal, encaminhado pelo prefeito 
Nelson Trad Filho à Câmara 
Municipal, em cujo texto estão 
consagrados direitos constitu-

cionais dos servidores, a ratifi-
cação daqueles já assegurados 
no estatuto em vigor e alguns 
avanços significativos para os 
servidores municipais. Junto 
com este importante Projeto de 
Lei, foi encaminhado o da refor-
mulação da Lei da Previdência 
Municipal. Nos dois projetos, a 
participação dos servidores, por 
meio de seus representantes e 
do SISEM e ACP, foi preserva-
da, com seriedade e compro-
metimento, pelas comissões, 
para esse fim, designadas pelo 
Sr. Prefeito.  Outros assuntos 
tratados nesta edição versam 
sobre o sucesso de projetos e 

programas executados pelos 
diversos órgãos que integram a 
Administração Municipal, os 

quais não teriam êxito sem a 
participação e o envolvimen-
to do servidor municipal.

  Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti

Secretária Municipal de Administração

Campo Grande/MS • Dezembro/2011 Informe Servidor
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III Edição da Feira de Artesanato reúne servidores da Prefeitura

Semad: Ações para o Servidor

O Diário Oficial de Campo Grande agora é digital 

Pensando na facilida-
de e comodidade do público 
que utiliza o Diário Oficial 
de Campo Grande - Diogran-
de, a Secretaria Municipal de 
Administração – Semad, em 
parceria com o Instituto Mu-
nicipal de Tecnologia da In-
formação – IMTI, lançou, no 
mês de setembro, o novo sis-
tema e-Diário.

Para realizar a publi-

cação o cidadão deverá aces-
sar o endereço www.capital.
ms.gov.br/diogrande. Ao aces-
sar pela primeira vez, o cida-
dão deverá fazer um cadastro 
para realizar o envio do texto 
via Internet. Após preencher 
os dados solicitados, tendo 
como login de acesso o núme-
ro de seu CPF, o usuário terá 
acesso à página online para 
efetuar o envio de sua matéria 

a ser publicada. 
A principal mu-

dança está na forma de 
publicar as matérias, que 
deve seguir os seguintes 
padrões: fonte verdana 
08; margem superior 
e inferior 1,5; margem 
direita 4,0; margem es-
querda 4,5; cabeçalho e 
rodapé 0 e texto justifica-
do. Além da nova forma-
tação os interessados em 
publicar matéria no Dio-

grande devem enviar via inter-
net, não sendo mais necessário 
o comparecimento na Semad.

No momento em que o 
cidadão enviar sua matéria, o 
sistema fará a validação con-
forme as normas de publica-
ção; sendo necessária alguma 
alteração, o próprio sistema 
emitirá um alerta para a devi-
da correção.

Após a validação, será 
emitido o comprovante para 
pagamento com o valor cal-
culado pelo sistema. Portan-
to, o cidadão após efetuar o 
pagamento, poderá enviar, até 
as 15 horas via email ou fax, 
o seu comprovante pago, para 
que assim seu texto seja publi-
cado no seguinte dia útil.

Os usuários internos da 
Prefeitura passaram por um 
curso de capacitação e creden-
ciamento para utilizarem o sis-
tema intranet, e-diário. “Além 
de ser ágil e fácil o novo siste-
ma e-diário reduz a quantida-
de de papel que era utilizada 
na impressão do Diario”, afir-
ma Rodrigo Lenz, responsável 
pela editoração e diagramação 
do Diogrande.

A titular da Semad,     
Aurenice Rodrigues Pinhei-
ro Pilatti, órgão responsável 

pela editoração e diagramação 
do Diogrande, ressaltou que a 
versão eletrônica do Diogran-
de permitiu à Prefeitura aliar 
as novas tecnologias à realida-
de atual. “O trabalho fica mais 
fácil, além de tornar mais ágil 
todo o processo. Com a certi-
ficação digital, fica garantida a 
autenticidade. Procuramos dar 
prioridade ao princípio consti-
tucional da economicidade e 
da publicidade”. 

A solenidade de lan-
çamento aconteceu no dia 26 
de setembro, no auditório da 
Casa Engenheiro Carlos Mô-
naco, na Esplanada Ferroviá-
ria e contou com a presença do 
prefeito Nelson Trad Filho, da 
secretária municipal de Admi-
nistração, Aurenice Rodrigues 
Pinheiro Pilatti, da equipe res-
ponsável pelo Diogrande e vá-
rios convidados.

Servidor Municipal pode alterar dados cadastrais por meio da internet
Está disponível no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande o link para atualização de endereço do servidor público municipal.
Para atualizar as informações, basta o servidor acessar o site www.capital.ms.gov.br/servidor, “Informações Funcionais”, localizado no canal do lado 
esquerdo ou no banner disponibilizado no centro da página, “digitar o seu cadastro e senha”, clicar “Alteração de Endereço”, efetuar e salvar as 

alterações desejadas.
Caso não tenha a se-
nha, o servidor deve 
solicitá-la no balcão 
de atendimento da 
Semad, na Av. Afonso 
Pena, 3,247 (térreo).

Campo Grande/MS • Dezembro/2011

A III Feira de Ar-
tesanato dos Servidores 
Públicos da Prefeitura de 
Campo Grande iniciou suas 
atividades no dia 7 de de-
zembro, quarta-feira. A so-
lenidade de abertura acon-
teceu às 18h no Armazém       
Cultural.

Entre as autoridades 
presentes, estava a secretá-
ria municipal de adminis-
tração, Aurenice Rodrigues 
Pinheiro Pilatti, que ressal-
tou a importância do even-
to para o servidor. “A Feira 
de Artesanato traz a opor-
tunidade de o servidor de-
monstrar seu talento e cria-
tividade, com peças criadas 
manualmente”, e também 
destacou que os servido-
res e colaboradores devem 
trabalhar para darem conti-
nuidade ao evento nos pró-
ximos anos, “o sucesso da 
Feira depende do esforço 

de cada um”, ressaltou a ti-
tular da Semad.

 A Feira já faz parte 
da rotina de muitos servi-
dores e em alguns casos 
uma forma de melhorar a 
auto-estima, é o caso da 
servidora Maria Aparecida, 
Cidinha, como é conheci-
da, relata que o artesanato 
ajudou a curar a depressão, 
“No começo o artesanato 
servia apenas como passa-
tempo, hoje estou envol-
vida por completo. Minha 
cura é sentar no meu ateliê 
e criar algo novo”, declara.

 A servidora também 

acrescentou que com a Fei-
ra, conheceu várias pessoas 
com o mesmo problema, e 
que encontraram no artesa-
nato uma forma de distra-
ção, cura e bem-estar.

 Este ano a Feira 
conta com 
87 exposi-
tores, que 
o f e r e c e m 
ao público 
uma grande 
var iedade 
de produtos 
como biju-
terias, te-
las, tecidos, 

crochê, cerâmicas, doces 
e salgados, além devárias 
atrações musicais.  A Feira 
de Artesanato do Servidor 
aconteceu no período de 7 
à 10 de dezembro, das 14h 
às 22h.

Informe Servidor
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Semad premiou vencedores do III Concurso Literário

Literário em prosa foram 
os servidores públicos: 
Werner Vinicius da Silva 
Bezerra (Semed), Antonio 
Jorge Silva de Abreu (Se-
mad) e Waldomiro Ferreira 
de Brites (Semed), que fi-
caram em 1º, 2° e 3° lugar,  
respectivamente.

Já na categoria verso, 
os três primeiros colocados 
foram: Nilo Moraes de Al-
meida – Funsat (3º lugar), 
Sandra Aparecida Andrade 
– Semed (2º lugar) e Ru-
bens Moraes da Costa Mar-
ques – Fundac (1º lugar).

Foram selecionados 
os dez melhores textos em 
verso e os dez melhores 
em prosa; os três primeiros 
lugares de cada categoria 

Todos  os participantes es-
tão de parabéns e ficamos 
felizes de despertar dons 
por meio do programa de 
valorização do servidor 
municipal”, reforçou  Nel-
sinho.

A titular da Secreta-
ria Municipal de Adminis-
tração, Aurenice Pinheiro 
Pilatti lembrou ao prefeito 
que o evento só foi possí-
vel em função do decreto 
sancionado em 2007, que 
estabeleceu ações de valo-
rização ao servidor público 
do município. 

“Estamos muito feli-
zes com a participação de 
todos aqui e projetos como 
este só foram possíveis 
graças ao trabalho conjunto 

A Prefeitura Munici-
pal de Campo Grande, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Administração- 
Semad, em parceria com 
a Fundação Municipal de 
Cultura, realizou, neste ano, 
a III Edição do Concurso 
Literário.    Com o tema “O 
Centenário da Rua 14 de 
Julho em Verso e Prosa”, o 
concurso prestigiou todos 
os servidores municipais e 
aposentados, dos órgãos ou 
entidades da Prefeitura.

A premiação dos três 
primeiros colocados nas ca-
tegorias verso e prosa acon-
teceu no dia 21 de outubro 
(sexta-feira), na Escola de 
Governo – Egov. Os ga-
nhadores do III Concurso 

receberam como prêmio o 
valor de R$ 2,5 mil para o 
1º lugar, 1,5 mil pra o 2º lu-
gar e R$ 1 mil para o 3º co-
locado. O evento fez parte 
da programação em home-
nagem ao Dia do Servidor 
público, comemorado em 
outubro. 

O prefeito Nelson 
Trad Filho participou da 
cerimônia de entrega dos 
prêmios. Ao parabenizar 
os servidores presentes, 
destacou a importância de 
incentivar iniciativas como 
a do concurso literário. “O 
tema foi muito bem esco-
lhido, pois quem foi nas-
cido e criado aqui que não 
tem alguma história pra 
contar da Rua 14 de julho? 

da administração pública. 
Quero agradecer, em espe-
cial, o valoroso trabalho de 
minha equipe na Semad”, 
frisou a secretária.

O vencedor na ca-
tegoria poesia confessou 
ser um grande fã do tra-
balho do historiador Paulo       
Coelho Machado, que teve 
grande influência na produ-
ção de sua obra, premiada 
no evento. “Minha poesia 
fala dos passeios da Rua 14 
de julho, da década de 40 e 
50 aos fins de semana, dos 
locais que ficaram marca-
dos na história da cidade e 
a preocupação em manter 
viva esta memória”, expli-
cou o servidor lotado na 
Fundac.

Onde a tradição sobrevive ao processo de urbanização, a rua 
que leva o nome em homenagem à Revolução Francesa, data da queda 
da Bastilha, completa 100 anos de existência e de várias recordações 
deixadas na memória de quem acompanhou e ainda acompanha o de-
senvolvimento de uma das principais vias de nossa querida Cidade 
Morena. Nossa 14 de Julho apresenta mesclas locais muito interessan-
tes: vestígios de seus primeiros comerciantes aliados à modernidade, 
que, inevitavelmente, atingiu toda a cidade nas últimas décadas, e uma 
mistura com garantia de espaço para todos os tipos de classes sociais, 
assim como preconizou o evento marcante de Paris.

Para muitos, os cinco quilômetros de extensão da rua, que co      
meça e termina em quadras tranquilas e pacatas, característica das 
antigas vilas, e ao mesmo tempo, representa o coração comercial de 
Campo Grande, com direito a toda agitação de um grande centro, teve 
seu charme dissolvido com o passar do tempo. A evasão das lojas de 

grife para outros pólos, como shoppings centers e galerias, e as várias outras opções de lazer da cidade 
acabaram afastando as pessoas da antiga rua principal.

 Apesar do caráter subjetivo, a palavra charme significa atração, encanto; é qualidade daquele 
ou daquilo que agrada. Sendo assim, como podemos dizer que a Rua 14 de Julho perdeu seu charme? 
A via tem todos os atributos que qualificam o charme. Essa via de ar social, político e até sacro é um 
símbolo de democracia e, em suas quadras, concentra um comércio típico de ruas centrais das prin-
cipais cidades brasileiras com uma peculiaridade: preserva um toque histórico, representado pelos 
pontos de comércio tradicionais e pioneiros de nossa cidade, como A Casa José Abrão, os comércios 
libaneses e tantos outros. Pontos que, pelo menos há mais de 50 anos, abastecem lares, presenteiam 
e oferecem serviços às pessoas que passam pela 14 de Julho. Essa constatação histórica, por si só, já 
seria um toque charmoso à rua.

Mas o verdadeiro encanto da “catorze” é o seu patrimônio abstrato mais valioso: as pessoas que 
vivem na Rua 14 de Julho. É fascinante mergulhar na história da rua e verificar que as lembranças são 
vivas. Lembranças que vão desde os passeios dos domingos, quando os jovens se produziam e paque-
ravam passeando pela via, até os tradicionais desfiles cívicos de aniversário da cidade. Recordações de 
Carnavais, antigamente comemorados na rua, as grandiosas procissões religiosas e até manifestações 
políticas. Um político que quisesse garantir uma reeleição, por exemplo, deveria mostrar sua força, lo-
tando um específico trecho da via. E quem não conhece Paulinho do Radinho? Personagem folclórico 
que, depois de sofrer desilusões, reencontrou, à sua maneira, a felicidade num cruzamento da Rua 14 
de Julho, segundo ele, por acaso. Paulinho, assim como tantos outros, é “vítima” do encanto natural 
da “catorze”.

Portanto, o verdadeiro charme da Rua 14 de Julho não é sustentado tão somente em obras de 
revitalização, em lojas de grife ou em atividades de lazer agregadas ao local. Essa não é a essência 
do lugar. A “alma” da Rua 14 de Julho continua viva e preservada pelas pessoas que ali passam.  A 
verdadeira essência, o verdadeiro charme, somos nós, cidadãos campograndenses, que amamos nossa 
14 de Julho, e, sobretudo, nossa cidade e nossa história. Parabéns, Rua 14 de Julho! Você é e sempre 
será o Coração de nossa Cidade. 

1° Lugar em Prosa
Werner Vinicius da Silva Bezerra - Semed 

1° Lugar em Verso
Rubens Moraes da Costa Marques - Fundac

Que tal fazermos um passeio 
pelas memórias do passado

“Pelas Ruas de                     
Campo Grande”

 junto a Paulo Coelho             
Machado:  

A Rua Principal, um beco sem 
saída 

diz-me com tamanha curiosidade
foi criada para a chegada do trem

o cemitério virou a praça da                                                                                         
cidade. 

No carnaval havia o corso em                     
procissão e fama de bangue-

bangue do El dorado

erigiu-se então o famoso emblema 
  um relógio na esquina co’a Afonso Pena.

Olha o Nacao Gonsiro e o Chaid Elosta
naquela alfaiataria e no Café Central
Domingo Giordano e Arnaldo Serra 
Casa Bom Jardim ou Palace Royal.

Apresenta-me aos personagens da cidade
Artur de Barros, Idalina Mestre e José Abrão

anseios de homens e mulheres de outrora
Adélia Saad, Spipe Calarge e Rosa Salomão.

Vamos à Casa Syria, Nasser, Mansour
óticas, farmácias e aos antigos hotéis

A Primorosa, A Bota Elegante, Casa Dos 
Mil Artigos, Dos Mil Contos de Réis. 

                             A vila de casinhas de taipa 
                          poeira  morena – rua principal
                            transformou-se com o trem

eclética, art déco, se fez capital. 

O tempo passa - passamos também 
manter o antigo agora é um problema 

emblemático enquanto cruzamos
a Quatorze e a Avenida Afonso Pena.

 
Então faço esta homenagem
pra rimar letras com orgulho

um século é só o começo
épica Quatorze de Julho.

Campo Grande/MS • Dezembro/2011 Informe Servidor



05

Conheça os ganhadores do Concurso Literário...

Campo Grande presente no 55º Fonac
Aconteceu no período de 

24 a 27 de agosto o 55º Fó-
rum Nacional de Secretarias 
Municipais de Administra-
ção das Capitais (Fonac), 
em Goiânia/GO. 

O Fórum tem por objeti-
vo propiciar a troca de expe-
riências e melhores práticas 
na área de administração 
pública da secretaria de ad-
ministração municipal, das 
capitais brasileiras, incenti-
vando a excelência na Ges-
tão Pública, além de discutir 
temas de interesse munici-
pal no contexto nacional.

No Fórum a Secretaria 
Municipal de Administra-
ção (Semad), 
p a r t i c i p o u 
apresentan-
do,  no dia 26 
de agosto, o 
“case” Des-
centralização 
dos Procedi-
mentos Ad-
ministrativos 
da Área de 
Recursos Hu-
manos, pela 
Coordenadora 
da Coordena-
doria de Mo-

dernização e Inovação, Ma-
rilda Rosa Cafure   Barrera.

Considerando que nessa 
data comemoramos o ani-
versário de Campo Grande, 
112 anos, o Prefeito Nel-
son Trad Filho, por meio 
de mensagem, levada pela    
titular da Semad, Aureni-
ce Rodrigues Pinheiro Pi-
latti, teve a oportunidade 
de  mostrar alguns pontos 
turísticos de nossa cidade, 
dos projetos estruturais e 
da importância do trabalho 
realizado pelos servidores 
municipais    para a concre-
tização das metas propos-
tas.

Secretária Municipal de Administração participa do 56° Fonac

No período de 9 a 12 
de novembro, aconteceu 
na cidade de Rio Branco 
(AC), o 56° Fórum Na-
cional de Secretarias Mu-
nicipais de Administração 
das Capitais (Fonac). A 
Secretária Municipal de 
Administração, Aurenice 
Rodrigues Pinheiro Pi-
latti, participou do evento 
representando a Semad.

Neste 56° Fonac, a se-

cretária de administração, 
Aurenice Rodrigues Pi-
nheiro Pilatti, exerceu a 
função de presidente da 
Comissão de seleção dos 
projetos que concorreram 
ao II Prêmio Fonac. 

Ao todo foram inscri-
tos seis projetos, tendo 
sido escolhidos na pré se-
leção, apenas quatro. En-
tre os escolhidos, estavam 
os projetos das seguintes 

Prosa
2° Antonio Jorge Silva de Abreu - Semad

3° Waldomiro Ferreira de Brites - Semed

4° Luiz Otavio de Lima Cavalcante - Sesau

5° Sandra Regina Hein - Semed

6° Keila Maria Borges Xavier - Semed

7° Julieta Inverso Ramires - Semed

8° Antonio Jorge Silva de Abreu - Semad

9° Antonio Jorge Silva de Abreu - Semad

10° Marta Cardoso Goiris - Semed

Verso

2° Sandra Andrade - Semed

3° Nillo di Moraes - Funsat

4° Carmem Lucia dias de Andrade Santos - Semed

5° Ana Maria Assis de Oliveira - Fundac

6° Sirlei Teixeira Conrado - Sedesc

7° Nubia Narçay - Semed

8° Dinalva Domingos de Morais - Semed

9° Fernanda Dias de Oliveira - Semed

10° Adriana Cercarioli - Semed

capitais: Belo Horizonte 
(MG), Curitiba (PR), Rio 
de Janeiro (RJ) e Vitória 
(ES).

Segundo o assessor 
técnico da Semad, Nel-
son Francisco Barbosa, 
que também participou 
do Fórum acompanhan-
do a secretária, a Semad 
está se preparando para 
concorrer ao Prêmio em 
2012.

Campo Grande/MS • Dezembro/2011Informe Servidor
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O I Fórum de Aten-
ção à Saúde do Servidor 
Municipal, realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Administração (Semad), 
aconteceu no dia 3 de 
outubro e reuniu cerca 
de 300 servidores muni-
cipais, que discutiram a 
qualidade na saúde. Os 
servidores participaram 
de palestras e debates 
até concluírem os traba-
lhos, apresentando pro-
postas para elaboração 
de políticas de atenção à 
saúde do servidor.

Por ser o primeiro 
evento no gênero, o pre-
feito Nelson Trad Filho 
classificou como “histó-
rico” este momento da 
administração pública 
municipal.”O desafio do 
encontro é melhorar a 
saúde de nossa cidade, 
já que o servidor possui 

I Fórum permanente de atenção à saúde reuniu 300 servidores

uma série de demandas 
diárias que acabam por 
influenciar na sua saúde. 
Então, iremos trabalhar 
no sentido de promover a 
prevenção para que es-
tes profissionais possam 
viver melhor e com qua-
lidade de vida”, explica o 
prefeito. 

De acordo com a ti-
tular da Semad, Aurenice 
Rodrigues Pinheiro Pilatti 
este assunto está sendo 
realizado em nível fede-
ral, estadual e municipal 
e, na Capital, foi desen-
volvido dentro do Conse-
lho de Administração do 
Servimed, do qual a se-
cretaria é presidente. “Ti-
vemos menos de um mês 
para organizar o evento, 
mas estamos satisfeitos 
com a participação dos 
servidores. É importante 
lembrar que muitas ve-

zes nos preocupamos 
com o contribuinte e nos 
esquecemos do mais 
importante, que é o ser-
vidor municipal. Então, a 
proposta é reunir as su-
gestões deste ano e, em 
2012, continuarmos com 
o trabalho”, revelou Aure-
nice.

O diretor-pre-
sidente do Instituto 
Municipal de Previ-
dência de Campo 
Grande (IMPCG), 
Cezar Luiz Galhar-
do, considerou o 
fórum importantís-
simo para discutir os pro-
blemas de saúde do ser-
vidor e a aposentadoria. 
“Diante disso, dividimos 
o evento em duas partes, 
um momento para falar 
das aposentadorias e 
outro para falar dos pla-
nos de saúde, que é o 

Servimed. Acredito que 
o evento vem contribuir  
para melhorar a situação 
da saúde do funciona-
lismo público municipal 
que, atualmente, apre-
senta altos índices de do-
enças osteoarticulares, 
depressão, ansiedade e 

transtorno bipolar”, expli-
cou Galhardo.

Para a professora 
Jorciene Maria Espinosa 
o evento é importante por 
poder possibilitar mais 
qualidade de vida para 
os servidores e seus de-
pendentes. 

“Tivemos menos de um 
mês para organizar o 
evento, mas estamos 

satisfeitos com a partici-
pação dos servidores. 

“Queremos melho-
rias no plano de saúde e 
participar ativamente dos 
debates do que temos de 
carências no sistema de 
saúde atualmente, a fim 
de que as mesmas se-
jam sanadas”, opinou a 
servidora.

Outro docente que 
participou do evento foi 
Francisco Santos, que 
assim se manifestou: 
“Queremos ter acesso a 
números como financia-
mentos, custeio, mode-
los de gestão. Somente 
desta forma conseguire-
mos um salto na melho-
ria dos serviços”.

Já o professor      
Vagno Nascimento as-
sim se manifestou: “Que-
remos saúde com aten-
dimento de qualidade, já 
que é um direito de todo 
cidadão”.
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Servidores municipais ganham novo Estatuto no Dia do Servidor Público

Representantes dos 
vários segmentos municipais 
se reuniram na nova sede do 
Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais (Sisem), localizada 
no bairro Monte Líbano, para 
participar da cerimônia de as-
sinatura do novo Estatuto do 
Servidor e da reformulação 
da lei da Previdência Munici-
pal, que aconteceu no dia 28 
de outubro, Dia do Servidor 
Municipal.

O prefeito Nelson 
Trad Filho e o vice-prefeito 
Edil Afonso Albuquerque 
estiveram presentes junto a 
representantes das secreta-
rias envolvidas, membros do 
sindicato e várias autoridades 
para celebrar o dia do servi-
dor público, que marcou o 
início de uma nova etapa no 
funcionalismo público.

Na avaliação do chefe 
do Executivo, todos ganham 
com o novo estatuto, já que o 
Sindicato colaborou ativa-
mente e foi coerente nas 
questões que puderam ou não 
ser incluídas no documento. 
“Nã dá para fazer uma lei iso-

lada, te-
mos que 
pensar em 
todo fun-
c iona l i s -
mo e na 
realidade 
local, por 
isso para-
benizo to-
dos por 
esta con-
q u i s t a . 
Não pode-
mos es-
quecer o 
excelente 
t r a b a l h o 
realizado       
pela co-
missão que elaborou o novo 
estatuto, trabalhando volun-
tariamente com muita dedi-
cação pelo bem comum dos 
funcionários do município”, 
ressaltou Nelsinho.

O prefeito ressaltou 
que o bom encaminhamento 
dos Projetos de Lei (do Es-
tatuto e da Previdência), à 
Câmara, a PMCG estará si-
nalizando posteriormente, o 

encaminhamento de outros 
dois Projetos de Lei: um es-
tabelecendo as diretrizes do 
PCR e outro, da Remunera-
ção.

Daí, então, é que se 
iniciarão os trabalhos de 
construção do Plano de Car-
gos, Carreiras e Remunera-
ção.

A Secretária Municipal 
de Administração (Semad), 

Aurenice Ro-
drigues Pi-
nheiro Pilatti, 
a g r a d e c e u 
à comissão, 
que trabalhou 
com serieda-
de e dedica-
ção e a toda  
a equipe da 
s e c r e t a r i a . 
“ A g r a d e ç o 
a toda mi-
nha equipe e 
ao prefeito, 
que tornou 
possível esse 
sonho dos 
s e r v i d o r e s 
munic ipais . 

Tenho certeza de que este re-
sultado reflete no trabalho do 
servidor, que vai conquistar 
cada vez mais a credibilidade 
profissional perante a socie-
dade”, destacou a titular da 
pasta.

O tesoureiro do Sisem, 
Oscar Mendes, disse que 
recebeu um grande desafio 
quando foi convidado a as-
sumir a tesouraria do órgão, 

pois tinha  a missão de aju-
dar a levantar a imagem do 
sindicato. “Hoje, estou feliz 
e orgulhoso de testemunhar 
a conquista de um desejo an-
tigo do funcionalismo muni-
cipal, que é a elaboração do 
plano de cargos e de carrei-
ras, defasado há mais de 20 
anos. Isso mostra o compro-
metimento do prefeito Nelsi-
nho Trad com os servidores, 
que, também, são cidadãos”, 
pontuou o sindicalista e ser-
vidor municipal.

Já o presidente do Sin-
dicato, Marcos Tabosa, con-
siderou a formalização do 
estatuto como uma quebra de 
barreiras por parte do admi-
nistrador público, atribuindo 
a Trad como sendo o único 
administrador a ir até o sin-
dicato assinar um termo da-
quela magnitude junto aos 
servidores. “Sua humanidade 
e preocupação com todos tor-
naram possível o nascimento 
do estatuto e deram forças 
para a elaboração do nosso 
plano de cargos e carreiras", 
ressaltou o presidente.

Confira as mudanças do Estatuto:
• Concessão de isenção de pagamento de inscrição 
nos concursos públicos para candidatos carentes ou 
doadores de sangue e as condições para inscrição, 
classificação e nomeação de candidatos com defici-
ência (arts.10 a 15);

• Desaposentação, por meio de reversão, de servidor 
que passou à inatividade voluntariamente, por tempo 
de contribuição ou idade, para aquele servidor que 
não tenha completado sessenta e cinco anos de idade 
e goze de boa saúde (art. 24.); 

• Avaliação durante o estágio probatório, explicitando 
os fatores, a metodologia  e a periodicidade da ava-
liação de desempenho, bem como a declaração de 
estabilidade e exoneração do avaliado por conceito 
insuficiente (arts. 36 a 42); 

• Quebra da estabilidade, mediante demissão por in-
suficiência de desempenho ou para redução das des-
pesas de pessoal, com o objetivo de promover  ajuste 
de gastos aos limites determinados pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (arts. 43 e 44.);  

• Abono de faltas e atrasos e compensação de horas 
excedentes, por meio de banco de horas e reflexo das 
ausências na definição do número de dias nas férias 
anuais (arts. 57 a 60 e 131); 

• Reordenamento do sistema remuneratório, reclassi-
ficando-se as vantagens financeiras em pessoais, de 
função, de serviço e indenizatórias, mantendo incólu-
mes os direitos financeiros  que vêm sendo pagos aos 
servidores com base no estatuto vigente (art. 78, 87, 
95, 126 e 130);

• Instituição de gratificações para retribuir serviços 
especiais:  participação em órgão colegiado (jeton), 
por dedicação exclusiva, por função de instrutor, de 
incentivo à produtividade e por produção intelectual 
(prêmio), e para compensar condições especiais e ris-
cos do trabalho: insalubridade, penosidade e periculo-
sidade (arts. 116, 117, 119 e 120 a 125);

• Ampliação do prazo da licença à mãe gestante, mais 
dois meses, e ao adotante, mais quarenta e cinco dias, 
para poderem usufruir de um período maior de afas-
tamento e permanecer acompanhando o filho recém-
nascido ou adotado (arts.153 a 155);

• Licença para mandato classista, sem identificação na 
lei das entidades sindicais, abrindo oportunidade de 
liberação para outros sindicatos de servidores munici-
pais, além da ACP e SISEM, desde que tenham registro 
no Ministério do Trabalho (arts. 157 a 161);

• Seguridade social do servidor, desdobrada nos ca-
pítulos sobre previdência social, assistência à saúde 
e assistência social, e instituídos benefícios para me-
lhorar a qualidade de vida do servidor e sua família, 
identificados como auxílio para tratamento de saúde, 
auxílio-creche, bolsa alimentação, auxílio-funeral, au-
xílio-excepcional e jornada especial para dependente 
com deficiência (arts. 188 a 198.);

• Inserção de novo regra-
mento para concessão da 
licença para acompanhar 
pessoa da família doente, 
ampliando o afastamen-
to com remuneração de 
um mês para até um ano 
(art. 197);

• Regime disciplinar, com 
relevância na garantia da 
ampla defesa e do con-
traditório e todas as apu-
rações, aperfeiçoando as 
normas vigentes com a 
instituição da apuração 
mediante procedimento 
sumário e a dispensa da 
instauração de sindicân-
cia para abertura de pro-
cesso administrativo, no 
caso de acumulação de 
cargos, abandono de car-
go e falta confessada e/
ou materialmente com-
provada (art. 242, 243, 
248 e 253);  

• Autonomia para o Co-
mando da Guarda Mu-
nicipal apurar e punir 
faltas cometidas por in-
tegrantes da Corporação, 
exceto no caso de demis-
são, a fim de dar maior 
celeridade na apuração 
e punição de infrações 
disciplinares, cometidas 
pelos Guardas Municipais 
(arts. 290);

• Transformação da Junta de Recursos Administra-
tivos, instituída no art. 15 da Lei Complementar n. 
7/1996, em Conselho de Recursos Administrativos 
dos Servidores e ampliação do número de compo-
nentes, todos servidores do Município (art. 291).
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Semana de comemorações ao Dia do Servidor Municipal

Música na Central de Atendimento ao Cidadão

Em comemoração à 
semana do servidor público 
municipal, os alunos do curso 
de iniciação  em instrumen-
tos musicais, oferecido pela 
prefeitura de Campo Grande, 
por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, 
apresentaram um repertorio 
de músicas aos visitantes da 
Central de Atendimento ao 
Cidadão e autoridades pre-
sentes. O recital aconteceu na 
manhã do dia 24 de outubro.

“O curso de música é 
uma das ações que desenvol-
vemos em busca da qualidade 
no trabalho, que reflete direta-
mente no atendimento à popu-
lação”, considerou o prefeito. 

A Secretária Municipal 
de Administração, Aurenice 
Pilatti, aproveitou a ocasião 
para dizer que “entre 17 mil 
servidores existem muitos ta-
lentos escondidos, que come-
çaram o curso de música do 
zero”.

Suzane Vianna, lotada 
no IMTI (Instituto Munici-
pal da Tecnologia da Infor-
mação), participa há um ano 
das aulas de violão no curso 
da prefeitura. “Estou apren-
dendo músicas novas, me 
divertindo e não pretendo 
parar”, comentou. O guarda 
municipal Teddy Turatti tam-
bém aprende violão. “O curso 
aumenta nossa auto-estima, 

espaireço bem, fiz um círcu-
lo novo de amizades. Além 
disso, é preciso se empenhar 
para tocar bem”, considerou.

Outra aluna do curso é 
a servidora Lúcia Helena de 
Andrade, do Cras Novos Es-
tados. “A música é uma tera-
pia, não tenho mais raiva nem 
tristeza, tenho um bem-estar 
dentro de mim”, confiden-
ciou. Para o professor Mário 
Fonseca, que administra os 
talentos dessa turma em con-
junto com o professor Isaac 
Pereira de Araújo, “é muito 
gratificante dar aula, nenhum 
dos alunos tocava antes; ago-
ra tem até servidor tocando 
em barzinhos”, relatou.

Passeio City Tour
As comemorações continuaram com uma série de pas-

seios com o City Tour, passando pelos principais pontos turís-
ticos de Campo Grande. Todos os órgãos da Prefeitura rece-
beram o convite para participarem do passeio.

A administração do município pretende, com esta ini-
ciativa, promover o bem-estar, a qualidade de vida e o con-
graçamento entre os servidores, além de incentivar o turismo 
na Capital.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, de Ciência, Tecnologia, Turismo e Agronegócio (Sedesc) 
foi parceira da Semad nessa atividade comemorativa ao Dia 
do Servidor.

City Tour - Passando por 42 pontos turísticos de Campo 
Grande, o ônibus especial da Linha Turismo oferece um pas-
seio de 2h30min em um trajeto de 48 quilômetros. 

O ponto de partida é da Morada dos Baís de terça a sá-
bado e aos domingos, do Shopping Campo Grande. 

Os horários dos passeios são flexíveis de acordo com 
agendamento na Central de Reservas, com a tarifa única de 
R$ 18,00. O passeio conta com um Guia de Turismo fazen-
do a explanação dos pontos turísticos. Mais informações pelo   
telefone 3321-0800. 

Palestras para incentivar a qualidade de vida do servidor
A palestra “O Show é Você”, com a psicóloga 

Luciana Rondon, abordou assuntos ligados à au-
toestima e confiança, que cada pessoa deve ado-
tar para realizar e alcançar seus objetivos, tanto 
no campo profissional como no pessoal. O evento 
também contou com a participação de atores con-
tracenando situações do dia-a-dia, o que causou 
muita descontração nos participantes.

Para a secretária municipal de administração, 
Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti, eventos assim 
só acrescentam pontos positivos à qualidade de 
vida do servidor e destacou a importância da par-
ticipação de todos os órgãos da Prefeitura, incenti-
vando o servidor a comparecer e participar.

“É necessário planejar, traçar metas e objetivos, 
acreditar no seu potencial”, afirmou a psicóloga e 
palestrante Luciana Rondon. Como profissional 
Luciana já passou por diversos cursos de formação 
e capacitação que aprimoraram seus conhecimen-
tos nas áreas de Psicodrama, Hipnose, Gestão em 
Cooperativas e Gestão de Pessoas.

A  palestra também contemplou, por meio de 
sorteio ao final do evento, a servidora Vanusa The-
odoro de Sousa, com o livro "Motivando Sempre", 
de autoria da psicóloga Luciana Rondon. O evento 
aconteceu no dia 25 de outubro na Escola de Go-
verno.

 Com a palestra “Ergonomia e Sistemas 
Corporais”, na tarde do dia 26 de outubro, mi-
nistrado pelo profissional de Educação Física, 
Marcelo Antonio Censi do Estado de Santa 
Catarina, a Secretaria Municipal de Adminis-
tração encerrou as atividades do servidor.

Com o objetivo de passar informações im-
portantes dentro da ergonomia, o palestrante 
demonstrou, na prática, exercícios e relaxa-
mentos essenciais para se ter uma boa qualida-
de de vida no trabalho. Com as demonstrações, 
todos se conscientizaram dessa necessidade e 
concluíram que o sedentarismo gera prejuí-
zos à saúde de cada individuo. “Duas horas 
de exercícios por semana é um começo e já 
ajuda bastante a saúde da pessoa”, enfatizou. 
A palestra foi realizada no auditório da Escola 
de Governo e contou com a presença dos ser-
vidores de várias secretarias da Prefeitura. 

Segundo Marcelo, a Ergonomia é o estudo 
do relacionamento entre o homem e o seu 
trabalho, equipamento e ambiente.

Dia do Servidor com almoço e sorteio de brindes
Em clima de confraterniza-

ção, samba do grupo Sampri 
e sorteio de vários prêmios, a 
Secretaria Municipal de Admi-
nistração ofereceu um almoço a 
seus funcionários em comemo-
ração ao Dia do Servidor Mu-
nicipal.

Entre os convidados esta-
vam o prefeito Nelson Trad 
Filho e o vice, Edil Afonso 
Albuquerque, que elogiaram 
os trabalhos e eventos realiza-
dos pela Semad. “Estamos fe-
lizes com a presença de todos 
os servidores. As homenagens 
realizadas ao Dia do Servidor 
não são suficientes para agra-
decermos ao excelente trabalho 

realizado por vocês ao nosso 
município”, destacou Nelsinho.

A secretária municipal de 
Administração (Semad), Aure-
nice Rodrigues Pinheiro Pilatti 
agradeceu a presença de todos e 
a comissão, que tornou possível 
a confraternização. 

“Tudo foi preparado com 
muito carinho para vocês servi-
dores, para celebrar o seu dia e 
espero que aproveitem ao máxi-
mo e aproveito para agradecer 
também a dedicação de minha 
equipe”, elogiou a titular da Se-
mad.

Os servidores lotados na Se-
mad participaram de sorteio de 
prêmios durante o almoço.
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PROMOÇÃO

SEM COMPLICAÇÃO
REAIS

Procure nosso

ou ligue já
para mais informações:

Correspondente
Autorizado

0800 723 3113.

1

2

3

Somente para servidores efetivos da prefeitura de Campo Grande. Somente será concedido crédito após gasto/saque mínimo de R$ 50,00. O referido crédito será lançado no primeiro

vencimento da fatura do cartão de crédito após o gasto mínimo. Promoção válida para cartões adquiridos de 15/8/2011 a 31/12/2011. Margem de 10% exclusiva para cartões de crédito com

amortização consignada em folha de pagamento. Sem taxa de anuidade e manutenção para o titular. Aprovação do crédito sujeita à margem consignável e às especificações contratuais e

critérios das autarquias e órgãos públicos. O cartão aqui descrito é emitido pelo Banco BMG S.A., oferecido por meio de seus correspondentes bancários autorizados. Servidores públicos:

Consulte as taxas, prazos e demais condições para contratação do cartão relativo ao seu convênio em um Correspondente

Autorizado BMG. Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio. Ouvidoria: 0800 723 2044. BACEN: 0800 979 2345. SAC: 0800 979 7050. SAC Deficientes Auditivos: 0800 979 7333.

juros de

4,50% a.m. e 69,59% a.a., CET máx.: 5,12% a.m. e 72,97% a.a.

Agora você tem mais uma chance de

em crédito¹ para gastar como quiser.
fazer o seu BMG Card e ganhar R$ 50

São R$ 50 sem sorteio.

Atenção, servidor da Prefeitura de Campo Grande,

a promoção foi prorrogada
até o dia 31/12/2011.

Semed capacita merendeiras escolares 

No primeiro semestre deste ano, a Se-
cretaria Municipal de Educação ofereceu, a 
aproximadamente, 300 funcionários públicos 
que ocupam o cargo de merendeira das escolas 
municipais e entidades cadastradas da Capital, 
o curso de Higiene e Manipulação dos Alimen-
tos.

O encontro, que teve como um dos prin-
cipais objetivos, cumprir a Resolução da Sesau 
n. 05 de 11/01/2000 e Decreto n. 11.292, de 24, 
de agosto de 2010, que estabelecem normas e 
procedimentos para a capacitação de trabalha-
dores que manipulam alimentos, desde a pro-
dução até o consumo, no âmbito do Município 
de Campo Grande, e também, serviu, como 
base para orientar sobre as práticas de higiene 
dos alimentos, de pessoal, de equipamentos e 
de materiais.

O curso orientou, ainda, sobre as melho-
res condições de trabalho e saúde aos trabalha-
dores da merenda escolar, com o intuito de va-
lorizar e motivar o servidor municipal.

Funesp: IV Jogos do Servidor Público Municipal
A Prefeitura Muni-

cipal de Campo Grande, 
por meio da Fundação 
Municipal de Esporte 
–  Funesp,  promoveu 
no período de 8 a 27 de 
outubro, mais uma edi-
ção dos Jogos do Servi-
dor Público Municipal. 
A competição, que acon-
teceu em seu sexto ano, 
tem por objetivo fomen-
tar o congraçamento e a 
integração entre os servi-

dores públicos da capital, 
incentivando a prática es-
portiva, recreativa e uma 
rotina de lazer saudável. 

As disputas acon-
teceram nas modalidades 
dama, dominó, bozó, si-
nuca, truco ponto acima, 
futebol society, futsal e 
voleibol. Participaram 
vários órgãos e secreta-
rias da Prefeitura Muni-
cipal.

 “Mais do que uma 

disputa, os Jogos são o 
reconhecimento e a valo-
rização de cada servidor, 
enquanto protagonistas 
na condução da admi-
nistração municipal, e a 
confraternização entre as 
secretarias é de funda-
mental importância para 
o bom funcionamento da 
máquina pública”, decla-
rou Carlos Alberto de As-
sis, diretor-presidente da 
Funesp.
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Sesau promove Semana de Prevenção aos Acidentes de Trabalho

Para promover a 
prevenção de acidentes 
no cotidiano do ambien-
te de trabalho, a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
Pública – Sesau realizou, 
durante a semana do ser-
vidor, a 1ª Semana Interna 
de Prevenção de Aciden-
te de Trabalho (Sipat). O 
evento contou com mais 
de 800 funcionários da 
Secretaria.

Com o tema “Vaci-
na: EP1 + EPC, uma efi-
caz proteção”, a 1ª Sipat 

teve como objetivo escla-
recer aos profissionais de 
saúde sobre os cuidados 
necessários que devem 
ser tomados no manuseio 
dos equipamentos e medi-
camentos.

De acordo com o 
secretário municipal de 
Saúde, Leandro Mazina, 
a secretaria está atuando 
também na saúde do tra-
balhador campo-granden-
se, com orientações em 
vários ambientes de traba-
lho, por meio de palestras 

e ações. “No mês de outu-
bro, quando se comemora 
o dia do servidor público, 
é oportuno para comemo-
rarmos a primeira edição 
da Sipat. Pretendemos 
incluí-la na programação 
anual da Sesau e também 
criar um modelo de assis-
tência à saúde do traba-
lhador municipal”, reve-
lou.

 “Nossa programa-
ção é extensa e temos vá-
rios outros temas além da 
vacina. Esperamos que as 

ações possam contribuir 
com todos os funcionários 
e que sejam multiplicado-
res de informações nos 
ambientes onde atuam”, 
ressaltou o médico orga-
nizador do evento, Nicola 
Rosa

O agente comuni-
tário, Frederico Donato, 
que atua no bairro Nova 
Lima, na região norte da 
cidade, considerou de 
interesse dos servidores 
participar do evento e 
se capacitarem cada vez 

mais sobre possíveis aci-
dentes. “Com treinamen-
tos e palestras como as 
que irão acontecer aqui, 
aprendemos mais e isso 
reflete no trabalho diário 
e no bom atendimento a 
comunidade”, opinou o 
servidor municipal.

O evento é uma for-
ma de cuidar da saúde do 
servidor a fim de lhe ofe-
recer melhores condições 
para o enfretamento das 
situações de trabalho de 
rotina.

Emha promove o projeto “Emha Qualifica”
Desde o ano de 2009, a 

Agência Municipal de Ha-
bitação de Campo Gran-
de - Emha vem realizando 
o projeto Emha Qualifica, 
com a finalidade de ofere-
cer ao servidor a oportuni-
dade de ampliar seu conhe-
cimento e sua capacitação 
profissional.

No primeiro ano, os 
temas aplicados foram 
autoconhecimento, com-

petência interpessoal, co-
municação e ética.

Já no segundo ano, em 
2010, o conteúdo pro-
gramático foi autoconhe-
cimento - controle das 
emoções, competência in-
terpessoal – assertividade 
– trabalho em equipe, aten-
dimento interno e externo, 
direto e indireto, telefone, 
aparência, postura, voca-
bulário, voz, percepção, 

comunicação – feedback e 
barreiras.

De acordo com Paulo 
Matos, diretor-presidente 
da Agência, os servidores 
que participaram nos dois 
anos tiveram clara absor-
ção dos temas aplicados. 
“A comunicação dos fun-
cionários com o público 
vem melhorando a cada 
ano. O “Emha Qualifica” 
torna-se de extrema impor-

tância para esse crescimen-
to,” relata Paulo.

A funcionária Angélica 
de Castro, do setor de con-
tratos da Agência, conta 
que no último evento a pa-
lestra da enfermeira Adria-
na Prevedello, da Santa 
Casa de Campo Grande, 
foi a que mais lhe chamou 
atenção. “Ela falou sobre 
motivação, que devemos 
pensar no nosso bem-estar 

sempre em primeiro lugar, 
gostar do que fazemos.” 
Angélica ressaltou ainda 
que o evento ajuda a inte-
grar todos os funcionários, 
que durante o dia-a-dia 
não tem muito contato. 

O principal foco do 
projeto é qualificar o ser-
vidor público da secretaria 
para que  possa atender a 
população que procura o 
órgão. 
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Campo Grande comemora inauguração do CEA Polonês 
Ao lado da enorme 

figueira na Rua Corveta, 
nº49, foi inaugurado, no 
dia 30 de agosto, o Centro 
de Educação Ambiental - 
CEA Polonês e sua Casa 
Sustentável.

O prefeito Nelson 
Trad Filho discursou sobre 
a história do local onde foi 
construído o CEA. Anti-
go “Matadouro Polonês”,  
esse local era central de 
abate de gado e abasteci-
mento de carne na capital. 
Com a sustentabilidade 
em pauta a construção do 
Centro neste local é, além 
de representativa, a pri-
meira lição de educação                     

ambiental do projeto. 
O Prefeito enfatizou 

em sua fala que é preci-
so fazer com que a cida-
de cresça, preservando o 
meio ambiente, para que 
este possa “não reagir às 
ações do desenvolvimento 
e sim interagir”.

Após o discurso o 
prefeito assinou junta-
mente com o secretário 
de meio ambiente e de-
senvolvimento urbano, 
Marcos Antônio de Mou-
ra Cristaldo, e o desem-
bargador e presidente do 
Tribunal de Justiça, Luis 
Carlos Santini, um con-
vênio com a ROSSI Resi-

dencial S.A., representa-
da pelo Eng. Marcelo de 
Souza Machado, que será 
a apoiadora das atividades 
educativas do CEA.

Marcelo tratou da 
importância do acordo. 
Ele conta que sempre viu 
o projeto do Centro com 
bons olhos, uma vez que a 
empresa preconiza, assim 
como o CEA, a preocupa-
ção com o meio ambiente 
e sustentabilidade em seus 
projetos. 

Após descerrar a fita 
de inauguração e conhe-
cer o auditório do Centro, 
o prefeito caminhou com 
os presentes pela trilha de 

práticas sustentáveis. Co-
meçando na Casa Susten-
tável, também inaugura-
da, passando pelas árvores 
e finalizando no espaço 
multiuso. 

A caminhada contou 
também com os alunos da 
Escola Danda Nunes e os 
mascotes Reciclão, Lim-
pinho e Florinha, que re-
presentam os projetos de 
meio ambiente da capital 
e serão os personagens 
utilizados nas atividades 
de educação ambiental. 

Após a trilha, todos 
retornaram ao auditório, 
onde o prefeito descerrou 
a placa em homenagem a 

Eleonor Reginato Santi-
ni. Ainda no auditório os 
alunos da escola Danda 
Nunes tiveram uma breve 
palestra explicativa das 
práticas sustentáveis do 
CEA com o engenheiro 
ambiental Antônio Sam-
paio. A turma foi a pri-
meira a conhecer a Casa 
Sustentável e compreen-
der um pouco dos ensina-
mentos que o CEA trará. 
Todos receberam, antes 
de partir, mais um apren-
dizado, uma muda de Ypê 
Roxo, árvore nativa do 
cerrado, e um cartão com 
um poema de Cora Cora-
lina.

“Saiu o Semeador a semear
Semeou o dia todo

e a noite o apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes.

Ele semeava tranqüilo
sem pensar na colheita

porque muito tinha colhido
do que outros semearam.”

                                                                     
Cora Coralina               
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Sedesc inova com Feira de Orgânicos oferecendo saúde à população

Visando à qualidade 
dos produtos oferecidos 
e bem-estar da popula-
ção campo-grandense, a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnolo-
gia, Turismo e do Agrone-
gócio - Sedesc implantou 
na Capital a Feira de Pro-
dutos Orgânicos, onde 
oferece frutas, legumes e 
hortaliças totalmente li-
vres de agrotóxicos e pela 
metade do preço ofere-

cido no mercado.“É de 
grande importância ofere-
cer à população produtos 
de qualidade, agregando  
saúde e um preço acessí-
vel”, afirma o secretário 
municipal da Sedesc Edil 
Afonso Albuquerque.

Os produtos orgânicos 
são cultivados pelas 62 
famílias cadastradas no 
programa da Prefeitura, 
que, além de oferecer es-
paço apropriado à comer-
cialização, também presta 

todo o serviço de orienta-
ção técnica, fiscal, judicial 
e de logística para estes 
produtores, beneficiando 
a sociedade que prestigia 
a feira, gerando fonte de 
renda para as famílias.

“Os produtores, que an-
tes produziam apenas para 
sua subsistência, hoje têm 
a oportunidade de vender 
e criar sua própria renda”, 
acrescenta Edil Albuquer-
que.

As feiras ao ar livre 
acontecem todas as quar-
tas-feiras na Praça do Ra-
dio Clube, com 17 produ-
tores, e aos sábados, com 
11 produtores, no estacio-
namento do Paço.

Segundo o secretário 
municipal, a secretaria 
também oferece auxílio 
às entidades filantrópicas 
da Capital. Em parceria 
com o Ministério do De-

senvolvimento, a Sedesc 
tem acesso à produção da 
região do Cinturão Verde 
no Estado, oferecendo a 
essas entidades alimentos 
de qualidade e sem custo, 
os produtos passam por 
um processo de seleção e 
organização no CPA (Cen-
tro de Processamento de 
Alimentos).

Estes projetos fazem 
parte das metas e ações 
da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência e 
Tecnologia, Turismo e do 

Agronegócio – Sedesc. 
Motivos para consumir  
Os alimentos orgânicos 
são fertilizados com adu-
bos naturais, por isso são 
considerados produtos nu-
tritivos, pois conservam 
suas propriedades naturais 
como vitaminas, sais mi-
nerais, carboidratos e pro-
teínas, além de não con-
terem substâncias tóxicas 
à saúde humana. Consu-
mindo produtos orgânicos 
é possível apreciar o sabor 
natural dos alimentos. 

Planurb passa por reforma: Servidores passam a ter um ambiente de trabalho mais adequado
A sede do Instituto Mu-

nicipal de Planejamento 
Urbano (Planurb) passou 
por  reformas com o ob-
jetivo de melhorar as con-
dições de atendimento ao 
público e o ambiente de 
trabalho dos servidores

“Estamos trabalhando 
em conjunto, pois acredi-
tamos que essas melhorias 
trarão condições ideais de 
trabalho a todos. Há tam-
bém uma preocupação 
ambiental e financeira, já 
que os novos aparelhos de 
ar condicionado ajudarão 
a economizar energia”, 

explicou a diretora-pre-
sidente do Planurb, Mar-
ta Martinez.

 Na parte externa do 
prédio, foi colocado 
piso tátil, houve reparo 
nas calçadas e melhoria 
na iluminação e jardi-
nagem. Internamente, 
o jardim de inverno re-
cebeu novo projeto de 
paisagismo, a Gerência 
Administrativa e Finan-
ceira (GEAF) voltou 
para seu espaço anexo 
ao prédio, o qual passou 
por obras no piso e for-
ro, e a Biblioteca Apa-

recida Lopes de Oliveira 
retornou à sua sala origi-
nal, localizada na entrada 
do Planurb. Além disso, 
em todas as salas foram 
instalados novos apare-
lhos de ar condicionado.

 Segundo Mara Már-
cia Fernandes de Moraes, 
gerente da GEAF, essas 
alterações são fundamen-
tais, pois cada setor pos-
sui um ritmo de trabalho. 
“Nós que mexemos com 
folha de pagamento, por 
exemplo, precisamos de 
um lugar silencioso e 
tranquilo. Com essa troca 

de salas, teremos uma re-
cepção que irá agilizar o 
atendimento ao público, 
à medida que será feita 
uma triagem que organi-
zará o fluxo de pessoas 
no prédio”.

 Para Rita de Cássia 
Michelini, diretora de 
Estudo, Pesquisa e Infor-
mação do Planurb, agora 
a biblioteca está em um 
lugar mais apropriado. 
“Muitas pessoas nos pro-
curam para consultar o 
acervo, por isso, é fun-
damental que tenhamos 
estrutura para acomodar 

e atender esses pesqui-
sadores”, destacou Rita, 
afirmando ainda que a 
Biblioteca Aparecida 
Lopes de Oliveira estará 
aberta ao público a partir 
de outubro.

 Após essas obras mais 
pontuais, ainda será feita 
uma nova sala de reuni-
ões onde hoje fica o ar 
condicionado central de-
sativado, a Divisão de 
Assuntos Estratégicos 
(DAE) passará a ter um 
ambiente mais amplo e 
a assessoria técnica terá 
uma área específica.

Fundac:Valorização e bem-estar dos funcionários
Pensando no bem es-

tar do servidor público, 
a Fundação de Cultura 
da Prefeitura de Campo 
Grande oferece diver-
sos serviços e comemo-
rações à seus funcioná-
rios, como por exemplo 
o tradicional Arraiá da 
Fundac, que acontece 
todos o anos e reúne 

toda a Fundação.
Outras comemora-

ções são as festas de 
fim de ano, marcando o 
encerramento das ativi-
dades letivas com festa 
e descontração, sendo 
que no último ano a 
festa que aconteceu no 
Armazém Cultural, teve 
como título os “Anos 

60”, onde todos os fun-
cionários estavam a ca-
ráter.

Outra atividade ofe-
recida pela Fundac é 
a oficina de dança do 
ventre, que acontece to-
das as quartas-feiras às 
18h30min, da qual par-
ticipam todas as servi-
doras do órgão.

Campo Grande/MS • Dezembro/2011 Informe Servidor



13

Agetran: Ações para segurança no trânsito

Placar da Vida
O Placar da Vida foi inaugurado no dia 11 de maio 
de 2011, como uma ação da Década de Ação de 
Segurança no Trânsito.
O número desse placar representa os dias de vidas 
salvas no trânsito de Campo Grande/MS, e toda 
vez que alguém vier a óbito no local do acidente 
ou em decorrência de um acidente de trânsito num 
período de até 30 dias de internação o placar é ze-
rado.

Semre amplia oportunidades para empresários de Campo Grande
Para começar um negó-

cio e abrir  uma empresa 
são necessários cinco pro-
cedimentos: solicitação da 
viabilidade na Prefeitura, 
registro do contrato social 
da empresa na JUCEMS; 
obtenção, junto à Recei-
ta Federal, do CNPJ (Ca-
dastro Nacional de Pes-
soa Jurídica); obtenção, 
na Secretaria da Fazenda, 
da Inscrição Estadual; e a 
Inscrição Municipal, emi-
tida pela Prefeitura.

Como cabe à Prefeitura 
disciplinar o uso do solo 
do município, conforme 
o determinado na Lei de 
Zoneamento, a tramitação 
dos processos de abertura 
de empresas era, muitas 
vezes, demorada. Além 
de envolver a análise de 
diversos setores, eram ne-
cessárias pesquisas inter-
nas e a elaboração de pá-
ginas e páginas de laudos, 
análises e pareceres.

Campo Grande resol-

veu enfrentar esse cenário 
de burocracia e, mantendo 
os limites estabelecidos 
pela Lei de Zoneamento, 
implantou um sistema  de 
cruzamento e análise de 
dados que simplifica essas 
rotinas, resultando numa 
significativa economia de 
tempo.

Além da integração en-
tre Secretarias num siste-
ma "on line", a prefeitura 
contou com o apoio da 
Junta Comercial do Es-

tado de Mato Grosso do 
Sul (JUCEMS), que fará 
eletronicamente a confir-
mação das informações e 
documentação a ela apre-
sentada, eliminando a ne-
cessidade de entregar os 
mesmos documentos na 
Prefeitura para nova con-
ferência.

O próximo passo é 
integrar digitalmente a 
Receita Federal, Fazen-
da Estadual e aprimorar 
a integração com a Jun-

ta, através de convênios. 
Nosso principal objetivo 
com este projeto é elimi-
nar a burocracia, dimi-
nuir os custos, facilitar a 
legalização das empresas 
informais e, consequen-
temente, aumentar a gera-
ção de empregos à popu-
lação de Campo Grande.

O registro na Prefeitu-
ra é realizado automati-
camente, após inscrição 
fiscal nos órgãos federal e 
estadual.

IPTU: Programa Fique em Dia
O contribuinte que ain-

da quer aproveitar o Pro-
grama Fique em Dia e qui-
tar as dívidas ajuizadas de 
tributos municipais deve fi-
car atento ao prazo. O pro-
grama que prevê descontos 
de até 75% dos débitos em 
pagamento à vista encerra 
no dia 22 de dezembro. A 
iniciativa é resultado de 
parceria entre a Prefeitura 
de Campo Grande e o Tri-
bunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul.

A parceria com o TJMS 
tem como objetivo a co-
operação entre as partes 
no sentido de permitir ao 
contribuinte que tem débi-
to fiscal com o município 
ajuizado, a quitação da dí-
vida e o recolhimento das 
custas processuais finais 
com desconto. A iniciati-
va faz parte de uma ação 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) de reduzir o 
número de processos que 
tramitam na Justiça. A par-

tir da quitação dos débitos, 
será dada baixa ao proces-
so junto ao Fórum.

O Programa também 
contemplou os contribuin-
tes com débitos não ajui-
zados cujo prazo para ade-
são encerrou no dia 11 de 
novembro De acordo com 
o secretário municipal de 
Planejamento, Finanças e 
Controle (Seplanfic), Pau-
lo Nahas, cerca de 65 mil 
contribuintes receberam 
comunicado que poderiam 

aderir ao Fique em Dia. 
Estão incluídos no pro-
grama impostos como o 
IPTU, ISS e multas gerais 
(calçadas, por exemplo) 
inseridas no cadastro imo-
biliário.

A partir das campanhas 
de renegociação das dívi-
das que tiveram início em 
2005, o índice de adim-
plência com os tributos 
municipais ultrapassou a 
marca de 80%. “Estamos 
prestando um serviço ao 

contribuinte informando 
suas pendências com o 
município porque muitos 
nem sabem da existência 
delas e, ao mesmo tempo, 
proporcionando formas 
flexíveis de pagamen-
to. Tudo isso vai garantir 
que o cidadão esteja, por 
exemplo, com o carnê azul 
do IPTU 2012, e com di-
reito ao desconto de 20% 
no pagamento à vista, ou 
10% no parcelado”, sa-
lientou Nahas.

A  Agência Municipal de 
Transporte e Trânsito - Age-
tran, por meio da Divisão de 
Educação para o trânsito, de-
senvolve vários programas e 

ações, voltados 
à comunidade, 
com o objetivo 
de educar, e as-
sim, reduzir o 
número de mor-
tes e acidentes 
em decorrência 
do trânsito.

C a m p o 
Grande e mais 
quatro capitais 

brasileiras (Curitiba, Belo Ho-
rizonte, Palmas e Teresina), que 
apresentam altos índices de aci-
dentes de trânsito, foram esco-

lhidas para planejarem, progra-
marem e desenvolverem ações 
que reduzam as lesões e mortes 
provocadas pelo trânsito, além 
de estruturar mecanismos de 
monitoramento das atividades 
e dos resultad que forem alcan-
çados.

O Placar da Vida foi ins-
talado em pontos turísticos da 
Capital como, por exemplo, em 
frente ao Obelisco.  A proposta 
da Agetran é ampliar a instala-
ção do “Placar da Vida” para 
outros pontos da Capital, com 
grande fluxo de pessoas.
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IMTI: Capacitação e treinamento específico aos servidores

Promover meios para a 
inclusão digital, que auxi-
lie o manuseio às mídias 
digitais é uma das missões 
do Instituto Municipal de 
Tecnologia da Informação 
– IMTI. O trabalho do Ins-
tituto vai além de desen-
volver sistemas e oferecer 
soluções em Tecnologia 
da Informação – TI para a 
gestão pública, sendo res-
ponsável, também, pelo 
treinamento em informáti-
ca e nos sistemas de infor-
mação utilizados em toda a 
Prefeitura.

Mediante os cursos e 
treinamentos oferecidos 
pela administração muni-
cipal o servidor público 

estará preparado para tra-
balhar com as ferramentas 
t e c n o l ó -
gicas, que 
hoje têm 
à disposi-
ção, sendo 
capacitado    
a utiliza-lás 
em sua vida        
p r o f i s -
sional e 
p e s s o a l . 
E x e m p l o 
disso são 
os cursos 
de informá-
tica básica, ministrados 
por instrutores do IMTI 
e oferecidos na Escola de 
Governo, com duração de 

três semanas e média de 
18 alunos por turma.

Outro momento são os 
treinamentos com objeti-
vo de capacitar os servi-
dores para a utilização de 

sistemas exclusivos que 
cada órgão utiliza, como 
por exemplo, o Sistema 
de Informação e Gestão 
da Assistência Social – SI-
GAS. O SIGAS é utiliza-
do em todas as unidades 
que compõem a Secretaria 
Municipal de Políticas e 
Ações Sociais e Cidadania 
– SAS. Este sistema geren-
cia e organiza informações 
dos usuários atendidos 
pela rede municipal de as-
sistência social, bem como 
controla as ações desen-
volvidas pela prefeitura 
para melhorar a qualidade 
e a precisão das informa-
ções, facilitando, assim, as 
tomadas de decisões.

Vários sistemas utili-
zados hoje pela adminis-
tração pública estão em 
plataforma web – progra-
mas executados através 
de navegadores – isso de-
monstra a importância na 
qualificação profissional 
do servidor, para que o 
mesmo saiba compreender 
e utilizar de maneira eficaz 
as ferramentas que lhes 
são oferecidas. No IMTI o 
departamento responsável 
pelos cursos é a Divisão 
de Treinamento de Infor-
mática, que trabalha em 
conjunto com os técnicos 
do Help Service da Supe-
rintendência de Desenvol-
vimento de Sistemas.

Funsat Itinerante alcança a marca de 2.000 atendimentos 
O Programa Funsat 

Itinerante é realizado há 
um ano e meio nos bairros 
da Capital.  Iniciado em 
maio de 2010, o serviço 
era oferecido às segundas, 
terças e quartas-feiras.  O 
Programa ganhou fama e, 
neste ano, estendeu suas 
ações com atendimento às 
quintas-feiras. E não parou 
por aí, toda semana che-
gam solicitações para pres-
tação de serviços a novos 
locais, são associações de 
bairros, escolas e institui-
ções que buscam os servi-
ços da Funsat.

As atividades são 
realizadas no período da 
manhã e, rotineiramente, 
a equipe do Itinerante se 
organiza para mais um dia 
na estrada. O trabalho de 
equipe é coordenado pela 
Assistente Social Cristina 
Menegheti, a equipe con-
ta ainda com o motorista 
(Elmir Fogaça) e as aten-
dentes (Maria Martins e 
Regiane Campos).   
Objetivo - O Programa Iti-
nerante visa criar oportu-
nidades aos trabalhadores 
com ações de Intermedia-
ção de emprego de forma 
gratuita. As atividades são 

realizadas nos CRAS – 
Centro de Referência da 
Assistência da prefeitura, 
locais descentralizados 
com infra-estrutura que 
atendem a população da 
Capital.   Em Agosto de 
2011, o Programa Itine-
rante ganhou novos equi-
pamentos como notebooks 
e um veículo para trans-
portar os servidores que 
atuam nos Bairros.
Atendimentos - O Pro-
grama completou 2.000 
atendimentos no período 
de maio de 2010 a agos-
to de 2011.   A equipe é 
pequena e nesse período 
os servidores tiveram um 
maior contato com os tra-
balhadores, vivenciaram 
melhor as dificuldades das 
pessoas que necessitam de 
algum serviço da Agência, 
seja na emissão de Cartei-
ras de Trabalho, na habi-
litação ao seguro desem-
prego ou no momento do 
desemprego em que bus-
cam novas oportunidades 
de trabalho.

Segundo Maria Mar-
tins, atendente da Agência 
de Empregos, a maioria 
das pessoas atendidas pelo 
programa, desconhecia os 

serviços ou o tipo de aten-
dimento oferecido à popu-
lação, inclusive os locais 
de atuação; não conheciam 
os serviços ou tinham pou-
cas informações a respeito 
da FUNSAT.  “Com este 
trabalho tivemos a opor-
tunidade de fazer muitas 
amizades com funcioná-
rios de outras secretarias, 
isto tem contribuído com 
a divulgação de nossas ati-
vidades,” comenta.   
Destaque - Das atividades 
realizadas, várias situa-
ções ocorrem no dia-a-dia 
da equipe Itinerante.  Mas 
uma delas ainda é marcante 
nas lembranças de Cristina 
Menegeth.  “Recentemen-
te, fizemos o atendimento 
a uma senhora com mais 

de 50 anos, que havia mo-
rado quase toda a vida em 
fazenda. Buscou os nossos 
serviços e tirou sua car-
teira de trabalho pela pri-
meira vez para registrar-
se no emprego  em que já 
estava trabalhando. Isto 
marcou muito, aí vemos 
o quanto é importante a 
nossa atividade, procura-
mos desempenhá-lo com 
muita dedicação, carinho 
e atenção ao trabalhador, 
que nos procuram no lo-
cal,  pois tentamos atender 
da melhor forma possível 
sempre com a esperança 
de que as coisas melhorem 
e na certeza de encerrar 
o atendimento com uma 
chance de trabalho em vis-
ta”, finaliza Cristina.

Comunicado às unidades 
de Recursos Humanos

Comunicamos aos res-
ponsáveis pelas unidades de 
recursos humanos dos ór-
gãos e entidades municipais 
que as licenças para

tratamento de saúde, até 
3 (três) dias, serão aponta-
das no assentamento funcio-
nal do servidor.

Se, no período de 90 (no-
venta) dias, a contar da data 
do atestado médico inicial, 
o servidor apresentar outro 
atestado médico, de 1 (um) 
ou mais dias, será considera-
do prorrogação de licença e 
o servidor deverá, obrigato-
riamente, passar pela perícia 
médica, cabendo ao respon-
sável pela unidade de RH ou 
Chefia Imediata, dos órgãos 
e entidades municipais, as 
seguintes providências:

- Preencher o BOMEP, 
anexando o atestado médico

inicial ou cópia autenti-
cada deste;

- Agendar data e horário 
em que o servidor deverá 
comparecer ao IMPCG para 
perícia médica.

Fundamentação Legal:
- § 2º, do art. 136, da LC     
n.7, de 30/1/1996.

Secretaria Municipal 
de Administração e

Instituto Municipal de
 Previdência de Campo 

Grande
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Campo Grande vence novamente o Prêmio Prefeito Inovador

Campo Grande ven-
ceu pelo segundo ano con-
secutivo, o Prêmio Prefei-
to Inovador (na categoria 
cidades com população 
acima de 500 mil habi-
tantes). O prefeito Nelson 
Trad Filho atribuiu a con-
quista à união de todos os 
setores da Prefeitura em 
busca do bem comum: 
“Estamos todos unidos, 
para construir uma cidade 
mais moderna, próspera e 
feliz para todos nós, cam-
po-grandenses”, afirmou.

Criado para home-
nagear prefeituras que in-
vestem na modernização 
dos serviços oferecidos 
aos cidadãos, o prêmio 
está em seu terceiro ano e 
é organizado pelo Movi-
mento Brasil Competitivo 
(MBC), com apoio da In-
tel Brasil, Microsoft e da 
Symnetics.

A premiação busca 
novas histórias de sucesso 
na utilização da tecnolo-
gia da informação em fa-

vor da boa gestão públi-
ca. A iniciativa procura 
reconhecer o processo de 
modernização da gestão 
das prefeituras, desde 
a prestação de serviços 
públicos municipais a 
melhorias de processos, 
além de funcionar como 
um estímulo para disse-
minação das ferramentas 
de tecnologia.

Nesta edição, 
Campo Grande apresen-
tou projetos e ações ino-
vadoras desenvolvidas 
nas áreas de educação, 
saúde, segurança, meio 
ambiente, transporte e 
mobilidade urbana, de-
senvolvimento econô-
mico, gestão adminis-
trativa, transparência e 
gestão orçamentária.

Edna Antonelli, 
diretora da Unidade Es-
pecial de Criação e Ino-
vação de Campo Grande, 
destacou os avanços ob-
tidos nos últimos anos. 
“Evoluímos muito em 

todas as áreas da adminis-
tração, desburocratizando 
a máquina pública e ofe-
recendo um serviço de 
melhor qualidade ao cida-
dão campo-grandense”.

Na educação, por 
exemplo, a inovação apa-
rece com o sistema de 
matrícula 100% digital 
da rede pública munici-
pal e com as escolas de 
Tempo Integral. Na área 
de desenvolvimento eco-
nômico, o destaque é a 
implantação dos projetos 
Empresa Fácil, que reduz 
a burocracia e agiliza a 
abertura de empresas atra-
vés da internet, e o siste-
ma de Nota Fiscal de Ser-
viços Eletrônica (NFS-e), 
que permite a impressão 
e controle online dos do-
cumentos fiscais emitidos 
pelas empresas.

Outra ação impor-
tante envolve a moderni-
zação da gestão pública, 
com o acesso às informa-
ções básicas do municí-

pio com o portal eletrôni-
co: www.capital.ms.gov.
br, onde o cidadão tem 
acesso a informações e 
pode informar, reclamar 
ou agendar serviços por 
meio dos links “Central 
de Atendimento ao Ci-
dadão”, “Fale Conosco”, 
“Ouvidoria” e diretamen-
te com as secretarias, via 
e-mail.

Inovação 
Em 2010, Campo 

Grande foi a vencedora 
do prêmio Prefeito Ino-
vador na catego-
ria cidades acima 
de 200 mil habi-
tantes. O prefeito 
Nelson Trad Filho 
recebeu o prê-
mio acompanha-
do pelo secretário 
municipal de Pla-
nejamento, Finan-
ças e Controle, 
Paulo Nahas. O 
município dispu-
tou o prêmio Pre-

feito Inovador com outras 
20 cidades finalistas pro-
venientes de nove estados 
brasileiros: Governador 
Celso Ramos, Brusque 
e Rio do Sul (SC), Ivoti 
(RS), Maringá e Londrina 
(PR), Pacatuba e Itapipo-
ca (CE), Salvador (BA), 
Rio de Janeiro (RJ), Be-
tim, Poços de Caldas e 
Patrocínio (MG), Soroca-
ba, Presidente Prudente, 
Süd Menucci, São José 
dos Campos, São Carlos, 
Ibitinga e São Sebastião 
da Grama (SP).
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SAS: Semana Qualidade de Vida do Servidor

Realizada há 11 anos 
em comemoração ao dia 
do servidor público, a Se-
mana de Qualidade de Vida 
tem como objetivo oferecer 
momentos para que o ser-

vidor da SAS pos-
sa refletir sobre 
a sua qualidade 
de vida e experi-
mentar atividades 
diferenciadas na 
área de lazer, saú-
de, cultura, estéti-
ca, entretenimen-
to e relaxamento, 
propiciando, em 
curto prazo, a va-

lorização pessoal e melho-
ria de sua auto-estima. 

Todas as atividades ofe-
recidas não têm custo ao 
servidor e por esta 

razão, são possíveis, gra-
ças à parcerias com profis-
sionais, instituições e divi-
sões da própria Secretaria, 
a exemplo da divisão de 
Inclusão Produtiva - SAS. 

Durante as atividades 
não ocorre a interrupção 
do trabalho e nem do aten-
dimento ao público, apenas 
um remanejamento interno 
de cada setor, no sentido 
de fazer escalas para que 
todos os servidores pos-
sam participar.

Organizada pelo Núcleo 
de Desenvolvimento Hu-

mano, as atividades deste 
ano aconteceram durante 
a semana de 17 a 21 de 
outubro, com as seguintes 
atividades:

Diversas Ofici-
nas, Quick-massa-
gem, Massagem Re-
flexiva, Massagem 
Neurocirculatória-
Shiatso, limpeza de 
pele, auto-maquia-
gem, designer de 
sobrancelhas, proje-
ção de filmes, depi-
lação, manicura, ca-
beleireiro, avaliação 

nutricional, feira de talen-
tos e palestras com diver-
sos temas voltados à saúde 
do servidor municipal.

Cidade do Natal comemora seu 4° ano

A Cidade do Natal completa este ano sua quarta 
edição, trazendo a cada evento, inovação, encanta-
mento e uma mensagem sobre o tempo de renova-
ção e união dos povos e das famílias. O espaço conta 
com diversas atrações, como mini-fuscas, trenzinho, 
pista de patinação, oferecidas gratuitamente aos vi-
sitantes.

Como nos anos anteriores, a montagem foi feita 
nos altos da avenida Afonso Pena. Neste ano, a ár-
vore de Natal com 50 metros de altura por 20 metros 
de diâmetro, consumindo aproximadamente cinco 
milhões de mini lâmpadas, foi transferida para um 
terreno em frente à Cidade do Natal.

De acordo com a primeira-dama, Antonieta Trad, 
idealizadora da Cidade do Natal, a mudança foi pen-
sada para que os visitantes possam se locomover 
melhor e apreciar a decoração e atrações oferecidas 
na casa. 

Sustentabilidade – Antonieta lembrou que um 
dos objetivos principais do projeto que completa o 
quarto ano não é somente realizar um belo trabalho, 
mas ressaltar a questão da sustentabilidade e respei-
to ao meio ambiente, educação ambiental, geração 
de renda e trabalho em equipe. 

A primeira-dama explicou, ainda, que o projeto 
foi criado com o objetivo de que Campo Grande 
fomentasse a atração turística de eventos, e a voca-
ção natalina da Capital do Estado. “Este evento foi 

crescendo e criando uma per-
sonalidade própria. E o que é 
melhor, sem deixar de lado o 
foco social, já que a única co-
mercialização que temos aqui 
é a alimentação e bebida, e a 
produção feita por alunos do 
Instituto Mirim de Campo 
Grande (IMCG), do FAC e dos 
empreendedores das Incuba-
doras da Capital”.
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