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Fazendo uma retrospectiva 
do nosso trabalho frente à 
SEMAD, estamos plenamente 

orgulhosos de publicar a décima edição 
do Jornal “Informe Servidor”, a partir de 
agora, por meio eletrônico.

 Podemos assegurar que este 
informativo é muito importante para todos 
nós  porque, além de divulgar  as inúmeras 
ações executadas pela atual administração 

municipal, também destaca o papel do 
servidor municipal como principal ator na 
execução das mesmas. 

Para a nossa satisfação, temos a 
felicidade de contar em nossa Secretaria 
com  servidores dedicados  às tarefas 
de buscar informações com colegas, 
entrevistar, fotografar, pesquisar, elaborar 
e redigir textos, procurar patrocinadores, 
enfim, unir esforços para, por meio deste 
jornal, agora eletrônico, mostrar uma parte 
da identidade da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, à qual tanto nos dedicamos 
nos últimos anos.

Nesta última edição, em nossa 
gestão, agradecemos  àqueles que 
contribuíram para o lançamento e a 
continuidade deste importante meio de 
divulgação e expressamos nossos votos de 
Feliz Natal e um Ano Novo de realizações 
plenas a todos os servidores municipais!
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Em seu 
ú l t i m o 
mandato como 

prefeito, Nelson Trad Filho celebra o 
Dia do Servidor Público convencido de que 
deixa um notável legado para resgate da 
grande dívida da administração municipal com 
os seus colaboradores. Durante sua gestão 
foram aprovadas leis que beneficiaram mais de 
17.000 servidores tais como: o novo Estatuto, 
que administra as relações de trabalho dos 
servidores com o Município; a consolidação do 
regime de previdência social do funcionalismo 
e a institucionalização do sistema de salário 
e de organização de planos de carreiras e 
remuneração.

O Estatuto é a lei que estabelece os direitos 
e deveres dos funcionários públicos municipais 
e institucionaliza os benefícios para melhoria 
da qualidade de vida da família, tais como: 
auxílios financeiros para atender gastos com 
creche de filho até seis anos de idade, para 
assistência de filho portador de necessidades 
especiais e para cobrir despesas de licenciados 
nos deslocamentos para consultas e exames 
médicos, assim como o pagamento mensal de 
bolsa alimentação ao servidor com remuneração 

mensal inferior a 
dois salários 
mínimos.

O regime de 
p r e v i d ê n c i a 

social municipal, reorganizado para se ajustar 
às regras constitucionais derivadas das reformas 
de 1998 e 2003, garante aos servidores a 
aposentadoria por idade, por tempo de serviço e 
por invalidez, considerando a distinção entre os 
servidores abrangidos pelas regras de transição e 
aqueles admitidos após a vigência das emendas 
constitucionais, que aprovaram a reforma da 
previdência.   São assegurados aos beneficiários 
da previdência municipal, também, o salário-
maternidade, o auxílio-doença, o salário-família 
e a pensão por morte aos dependentes, pagos 
pelo Instituto Municipal de Previdência de 
Campo Grande - IMPCG.

A administração Nelson Trad Filho,  
com a implantação das leis que definem as 
diretrizes dos planos de carreiras, proporciona 
aos servidores conhecimento de todas as 
oportunidades de crescimento, desenvolvimento 
e capacitação profissional e as perspectivas de 
realização pessoal e ascensão funcional dentro 

PCR- Plano de Carreiras e Remuneração da
 Prefeitura de Campo Grande

CAPA

Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti
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do serviço público municipal.  A visão destes 
objetivos é positivada no texto das duas leis 
aprovadas pela Câmara Municipal. 

Os planos de carreiras e remuneração 
são elaborados por áreas de atividade da 
Prefeitura Municipal. Desta forma, os cargos 
ficam agrupados segundo a vinculação de suas 
atribuições às atividades institucionais de órgãos 
e entidades municipais e são 
estruturados em carreiras, 
de forma a permitir que 
o servidor visualize as 
linhas de acesso e as reais 
perspectivas de promoção.   
Serão organizados planos 
para estruturar os cargos e 
carreiras, identificados com 
as atividades de apoio escolar,  
serviços de saúde pública, 
assistência social, fiscalização 
municipal (obras, cadastro, 
posturas e meio ambiente), 
gestão governamental 
( a d m i n i s t r a ç ã o , 
planejamento, finanças 
e relações institucionais), controle interno, 
obras públicas, fomento ao desenvolvimento 
econômico, cultura, esporte, trabalho e emprego, 
regulação de serviços públicos, planejamento 
urbano, gestão habitacional, previdência social, 
serviços de trânsito e transportes, tecnologia 
da informação e reestruturação da carreira da 
Guarda Municipal.

Os trabalhos de formulação das diretrizes 
de elaboração desses planos tiveram início em 
2010, sob coordenação da Secretaria Municipal 
de Administração, tendo como meta substituir o 
sistema de classificação de cargos vigente, que 
é de 1987, por outro que inovasse nas regras 
de gestão de recursos humanos.  A partir da 
instituição dessas novas carreiras, a estruturação 
dos cargos passou a ter quatro níveis, classes 
ou categorias verticais, cuja promoção por 
mérito ocorrerá mediante comprovação de nova 
escolaridade ou pós-graduação, traçando-se o 
rumo de crescimento do servidor na hierarquia 
do serviço publico municipal.

A Professora Aurenice Rodrigues Pinheiro 
Pillati, Secretária Municipal de Administração, 
esclarece: “na verdade, esses cargos tiveram 
início em 2007 com a reorganização das carreiras 
dos Auditores Fiscais da Receita Municipal e  
dos Procuradores do Município”.  Essas carreiras 
foram trabalhadas, primeiro, em razão de regras 
constitucionais que lhes são peculiares e tiveram 

revisão de salário específica, de forma que 
foi conferido aos seus integrantes retribuição 
condizente com a complexidade de suas 
atribuições e da elevada responsabilidade pela 
realização da receita tributária e aplicação da 
justiça fiscal.  

A professora ainda informou que “os professores 
e Especialistas de Educação, vinculados ao 
Estatuto do Magistério Municipal, aprovado em 
1996, receberam durante o mandato do Prefeito 
Nelson Trad Filho tratamento particular, sendo 
concedido a eles revisão salarial anual, que 
somou 117%, nesse período”.  

Atualmente, o Professor com quarenta horas 
semanais recebe remuneração superior ao 
valor do piso salarial nacional. Para essa carga 
horária, contudo, já foi assegurada, a partir de 
2013, a equiparação do vencimento de vinte 
horas semanais ao piso nacional. Está sendo 
assegurado a esses educadores, do ano letivo de 
2013 em diante, o direito de exercício das funções 
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de Professor com um terço de hora atividade, 
em obediência à Lei Federal n. 11.738/2008, 
confirmado em decisão do STF, quando da 
ratificação da validade do piso salarial nacional 
para o Magistério. 

A Comissão Perma- 
nente de Gestão dos 
Planos de Carreiras está 
trabalhando na preparação 
dos projetos de lei de 
organização das carreiras, 
com a participação de 
comissões setoriais 
integradas por servidores 
efetivos representantes de 
categorias funcionais que 
integram do quadro de 
pessoal da Prefeitura.  

Dentro das 
comemorações do ‘Dia do 
Servidor’ o Prefeito Nelson 
Trad Filho entregou os primeiros formulários de 
levantamento da situação funcional e pessoal 
dos integrantes do quadro de pessoal do Poder 
Executivo, os quais foram preenchidos pelos 
próprios servidores, onde descreveram as tarefas 
que estão executando e as suas condições de 
trabalho e registraram os dados referentes à 
escolaridade, formação profissional e cursos de 
pós- graduação, 
c o l e t a n d o - s e , 
dessa forma, 
os elementos 
i n d i s p e n s á v e i s 
à identificação 
da situação 
funcional de cada 
servidor para sua 
transposição para 
novo cargo efetivo.  

A Secretária 
de Administração 
lembra que a 
d e n o m i n a ç ã o 
dos novos cargos 

efetivos não estará, necessariamente, identificada 
com profissões regulamentadas e/ou a 
designação dos cargos existentes, estes poderão 
dar identidade às funções que irão compor 
os cargos criados pelos planos de carreiras.  A 

remuneração permanente 
dos cargos efetivos, integrada 
pelo vencimento e adicionais 
de função instituídos por lei, 
será estabelecida tomando por 
referência o grau de hierarquia 
entre eles, aferida a partir dos 
resultados da metodologia de 
avaliação de cargos, aplicada 
no mês de setembro/2012, por 
servidores do quadro, sendo 
ponderados os requisitos 
para provimento no cargo, a 
complexidade das suas tarefas, 
as responsabilidades inerentes 
ao seu exercício e as condições 
de trabalho e ambientais em 

que seus ocupantes são submetidos, diariamente.  

A Secretária de Administração esclareceu 
que até final de dezembro/2012 a Comissão 
Permanente do PCR estará entregando a 
conclusão (em minutas) dos Planos que foram 
concluídos, ficando o encaminhamento para a 
Câmara a cargo do novo Prefeito.

“os professores e 
Especialistas de Educação, 

receberam durante o 
mandato do Prefeito Nelson 

Trad Filho tratamento 
particular, sendo concedida 
a eles revisão salarial anual 

que somou 117%, nesse 
período”

Destacou Aurenice
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Servidores da Funsat participam de Campanha de 
Incentivo à Prática Esportiva

O dia do Desafio ficou marcado na 
memória dos colaboradores da 
Fundação Social do Trabalho (Funsat), 

com alongamentos e brincadeiras para motivar 
os funcionários e o público atendido pela 
Agência de Empregos para a prática esportiva.

O evento “Dia do Desafio”- foi realizado, pela 
primeira vez, na capital em 30 de maio deste ano. 
A campanha de incentivo à prática de atividades 
físicas é realizada anualmente sob coordenação 
geral do SESC/MS, em parceria com a  Fundação 
Municipal do Esporte (Funesp). A atividade 
laboral teve a duração de 15 minutos e foi 
orientada pela professora de educação física 
Plindia Kelian Santi e contou com a adesão dos 
colaboradores da instituição. 

A proposta objetiva o incentivo à prática 
de atividades físicas, com mobilização da 
população, instituições, empresas públicas e 
particulares, para práticas de ações esportivas 

para todos em beneficio da saúde e qualidade 
de vida.

 “Foi bom para todos, principalmente, para 
quem atende o público, pois proporciona, o 
bem-estar físico e mental”, comentou a servidora 
Karen Kraviec.

Jussara Mungo, gestora de Recursos 
Humanos da Fundação, responsável pela ação 
na instituição, fez uma análise do evento: “as 
pessoas que participaram, vibraram com as 
brincadeiras, foi um programa diferente, vimos 
o sorriso estampado em todos os participantes. 
Uma proposta simples que gerou grande 
interatividade entre o funcionário e o público 
atendido, além da interatividade a ginástica 
laboral previne e combate o aparecimento 
das doenças ocupacionais. Melhora a postura, 
combate o estresse, ansiedade e contribui para 
a qualidade de vida do trabalhador”.

FUNSAT

Nancy Oliveira



8 Campo Grande/MS       Dezembro/2012 Informe Servidor Online

Feira de 
artesanato

algumas ações que Foram 
realizadas desde 2007 até 2012

ConCurso 
literário

Fass

e-siC

O Decreto Municipal n. 10.236 de 26 de outubro de 2007 instituiu o Programa de 
Qualidade de Vida do Servidor e o Programa de Valorização de Recursos Humanos 
da PMCG. A Feira de Artesanato dos Servidores Municipais é um projeto integrante 
destes programas e foi criada em 2009.

 Os objetivos deste evento é dar a oportunidade da divulgação e comercialização 
dos produtos artesanais confeccionados pelos servidores, incentivando a cultura 
popular e agregando novos valores; contribuir para outros meios de renda e novas 
formas de intervenção do campo de trabalho, dando importância a qualidade de 
vida do servidor. 

A feira já está na sua IV edição, e no decorrer dos anos, o número de participantes 
teve um aumento significativo. O primeiro ano do evento contou com 74 
participantes e em 2012 pulou para 93 artesãos. Os shows culturais também foram 
adicionados à programação.

O Concurso Literário foi criado a partir do Decreto Municipal n. 10.236 de 26 de 
outubro de 2007, que instituiu o Programa de Qualidade de Vida do Servidor e o 
Programa de Valorização de Recursos Humanos da PMCG.

O objetivo do concurso é estimular o aprimoramento da produção literária, 
valorizar e reconhecer o servidor público municipal, proporcionando a descoberta 
de novos talentos e divulgar os trabalhos após o concurso.

“Campo Grande em verso e prosa” foi o tema da 1ª e 2ª edição realizadas em 
2008 e 2009, respectivamente. Em 2011, foi “O Centenário da Rua 14 de Julho em 
verso e prosa” e em 2012 o tema abordado foi “Cem anos da Paróquia Santo Antônio 
em verso e prosa”.

A cada dois anos de realização do concurso é lançado um livro com os dez 
melhores textos em verso e em prosa dos participantes. Este ano foi lançado o 
volume II.

O Fórum Permanente de Atenção à Saúde do Servidor Municipal (Fass) foi 
instituído pelo Decreto n. 11.613, no ano de 2011. É realizado anualmente, 
de preferência, no mês de outubro, para discutir e definir com os servidores 
participantes uma agenda de prioridades para a construção coletiva da Política de 
Atenção à Saúde do Servidor Municipal. 

O Fass tem como tema “Qualidade da Saúde do Servidor e de seus Dependentes 
é a nossa Meta”, sustentado a partir dos seguintes eixos: promoção e vigilância à 
saúde, assistência e Perícia.

Na primeira edição o programa contou com a participação de 300 servidores 
municipais, já na segunda, o número de participantes foi em torno de 220 servidores.

A Lei Federal n. 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, estabelece 
que o acesso a informações pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão (e-SIC), seja público e direito fundamental de todo cidadão. O e-SIC é um 
sistema que funciona na Internet e centraliza todos os pedidos, de pessoa física ou 
jurídica, de informação que forem dirigidos ao Poder Executivo Federal.

No âmbito municipal, o Decreto n. 11.842, de 24 de maio de 2012 estabeleceu 
que qualquer pessoa pode solicitar informações aos órgãos da administração 
direta, às autarquias e às fundações.

Além de fazer o pedido, é possível acompanha-lo pelo número de protocolo 
gerado, consultar a resposta da solicitação e entrar com recursos.

O cidadão que desejar fazer alguma solicitação de informação poderá acessar o 
link http://www.capital.ms.gov.br/sic
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 na seCretaria muniCipal de 
administração

plano de 
Carreira

e-doC

Fesmad

e-diário

O prefeito Nelson Trad Filho aprovou leis que beneficiaram mais de 17 mil 
servidores, o novo Estatuto que administra as relações de trabalho dos servidores 
com o Município, da consolidação do regime de previdência social do funcionalismo 
e de institucionalização do sistema de salário e de organização de planos de cargos 
e carreiras.

O Estatuto é a lei que estabelece os direitos e deveres dos funcionários públicos 
municipais e institucionaliza os benefícios para melhoria da qualidade de vida 
da família. Com a implantação das leis que definem as diretrizes dos planos de 
carreiras, proporciona aos servidores conhecimento de todas as oportunidades 
de crescimento, desenvolvimento e capacitação profissional e as perspectivas de 
realização pessoal e ascensão funcional dentro do serviço público municipal.

Os trabalhos de formulação das diretrizes de elaboração desses planos tiveram 
início em 2010, sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração, tendo 
como meta substituir o sistema de classificação de cargos vigente desde 1987, por 
outro que inovasse nas regras de gestão de recursos humanos.

O Sistema de Tramitação Eletrônica de Documentos (e-Doc) foi totalmente 
implantado nos órgãos e entidades municipais no dia 05 de março de 2012.

O sistema permite a digitalização de documentos oficiais municipais entre os 
órgãos, fundações e autarquias da PMCG, onde o usuário possui o livre acesso à 
criação, envio, recebimento e despachos dos documentos oficiais.

A digitalização de documentos oficiais municipais traz vantagens como 
agilidade na tramitação dos mesmos, redução nos custos operacionais com papel, 
funcionário e veículo utilizado para a tramitação dessas informações.

 Este sistema é utilizado em plataforma web e para acessá-lo o usuário conecta a 
internet e digita o endereço da página. Dentro do sistema e-Doc o usuário encontra 
ainda um módulo de Chat (Recados/Mensagens) para facilitar a comunicação entre 
as áreas/unidades do mesmo órgão. Os usuários têm à sua disposição relatórios 
gerenciais, estatísticos e gráficos.

O Fórum Estadual de Secretarias Municipais de Administração de Mato Grosso 
do Sul – Fesmad/MS foi instituído em 15 de junho de 2009, na cidade de Campo 
Grande, Capital de Mato Grosso do Sul. É uma associação civil, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica de direito privado, duração indeterminada, que tem por 
objetivo congregar os Secretários Municipais de Administração do Estado de Mato 
Grosso do Sul, bem como outros Secretários Municipais que exerçam atribuições 
inerentes à área de administração.

O Fórum tem como objetivos fomentar o aperfeiçoamento e o fortalecimento 
das políticas de gestão pública no âmbito dos Municípios, para o atendimento do 
interesse público e do bem-estar social. Promover o intercâmbio de informações, 
métodos e técnicas de gestão e de ações de modernização institucional, mediante 
a difusão de ideias e experiências acumuladas.

A partir do 4º Fesmad os trabalhos ficaram sob o comando da Secretária de 
Administração de Campo Grande Aurenice Pilatti, que era presidido até então por 
Daniel Martins Costa, Secretário de Administração da Prefeitura de Corumbá.

O Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), instituído em 1o de dezembro 
de 1997, na versão impressa e disponibilizado na internet apenas para consulta 
a partir de 2005, em 27 de setembro de 2011 deixou de ser impresso e ganhou 
certificação dando status de documento 100% digital (e-Diário). 

Com isso o Diogrande que divulga, por meio de atos oficiais, todas as ações do 
Poder Execultivo e do Poder Legislativo passou a oferecer também ferramenta de 
busca avançada.
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Curso de 
instrumentos 

musiCais

site pmCg- 
semad e 

servidor

projeto 
alivie o 
estresse

Comitê 
gestor de 

teCnologia 
da 

inFormação 
e inovação

A iniciativa musical busca estimular a produção artística dos servidores 
municipais, proporcionando uma vivência do fazer artístico aliada a uma formação 
de platéia, para que o público saiba prestigiar as produções apresentadas e avaliá-
las com espírito crítico e sensibilidade. 

Sendo assim, a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de 
Administração, desenvolveu o Curso de Iniciação em Instrumentos Musicais, uma 
forma de viabilizar tais benefícios. O curso teve início em agosto de 2010, na Escola 
José Rodrigues Benfica.

O projeto tem como objetivo dar noções básicas em instrumentos musicais e 
partituras aos servidores; estimular a sensibilidade e a criatividade dos servidores 
com a ajuda da música; desenvolver a percepção auditiva e a memória musical; 
enriquecer e ampliar o acervo cultural; integrar os servidores em apresentações, 
intercâmbios com outros projetos criando um clima amistoso e sociável entre eles.

No ano de 2011 o Serviço de Divulgação Institucional (SEDIV), da Coordenadoria 
de Comunicação Institucional (CCIN) ficou responsável pela alimentação do site do 
Servidor e da Semad no portal da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Uma das principais características do site é a total liberdade que a coordenação 
(administrador do site) possui de incluir os textos (conteúdo). Não custa lembrar 
que estas alterações são feitas mediante o uso do programa xpanel digitando o 
CPF do usuário e senha.

Os conteúdos são de finalidade Institucional, Serviços, Cursos e Eventos. 

O projeto Alivie o Estresse foi implantado na Prefeitura de Campo Grande em 
junho de 2011 com a Quick Massage (massagem sentada). Este tipo de massagem 
foi implantando em função da falta de espaço físico para a realização da Ginástica 
Laboral, que foi oferecida pela Secretaria Municipal de Administração em anos 
anteriores.

O objetivo deste projeto é a massagem rápida, durante o expediente do 
funcionário, visando a melhoria da qualidade de vida. 

A Quick Massage ajuda a prevenir as Lesões por Esforços Repetitivos – LER 
ou Distúrbios Osteomusculares relacionados ao Trabalho – DORT que são as 
doenças do trabalho provocadas pelo uso inadequado e excessivo do sistema que 
agrupa ossos, nervos, músculos e tendões. Atingem principalmente os membros 
superiores: mãos, punhos, braços, antebraço, ombros e coluna cervical. 

São em torno de 500 servidores das secretarias inscritos para receberem a 
massagem uma vez por semana, entre elas Semad, Segov, Sedesc, Seplanfic, 
Semadur, Semre e PGM.

Foi empossado no dia 04 de julho de 2012 a diretoria do Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação e Inovação (CGTI). Criado por meio do Decreto n. 
11.867 do dia 21 de junho de 2012, o CGTI tem como objetivo definir e coordenar 
as políticas de uso dos recursos de tecnologia da informação e de inovação, no 
âmbito municipal.

O Comitê Gestor de TI é composto por representantes de todas as secretarias, 
órgãos e autarquias do município. A proposta é que o comitê faça propostas sobre 
políticas, normas e diretrizes com a finalidade de assegurar a realização de ações 
ligadas à tecnologia da informação e de inovação. É o núcleo responsável pelo 
acompanhamento periódico das diretrizes governamentais, das estratégias e dos 
objetivos definidos na Política de Tecnologia da Informação e Inovação.

Também é responsabilidade do comitê propor ao Instituto Municipal de 
Tecnologia da Informação as estratégias de acompanhamento, avaliação e 
fiscalização dos investimentos em tecnologia da informação e de mecanismos para 
implementação de prioridades em demandas de informática. O CGTI também apóia 
e assessora iniciativas de fortalecimento do sistema de inovação do município.

O Comitê Gestor é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Administração, do 
Instituto Municipal de Tecnologia da Informação e da Unidade Especial de Criação 
e Inovação da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.
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O jornal Informe Servidor é um veículo de comunicação, lançado em outubro de 
2007, em homenagem ao Dia do Servidor, com objetivo de divulgar e compartilhar 
as ações entre os diversos órgãos  e entidades da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande.

Servidores ativos e aposentados, bem como todos os cidadãos interessados nas 
ações da administração municipal, são o público alvo do jornal.

Foram lançadas nove edições, entre 16 e 28 páginas.  A tiragem ficou em torno 
de 17 mil exemplares por cada impressão na gráfica.

O projeto “O servidor ajudando a salvar vidas” tem como objetivo sensibilizar 
não apenas os funcionários públicos, mas a comunidade de um modo geral, sobre 
a importância de doar sangue. 

O projeto de doação de sangue foi lançado em agosto de 2003 pela Secretaria 
Municipal de Administração. Atualmente, a prefeitura tem 859 servidores doadores, 
mas a ideia é de aumentar esse número.

 Os funcionários já cadastrados no programa têm direito a duas folgas 
trabalhistas, uma no dia da doação e a segunda pode ser tirada até trinta dias após 
a doação de sangue.

Em parceria com o HEMOSUL, são realizadas palestras informativas e campanhas 
que proporcionam aos servidores efetivar a doação de sangue e cadastramento 
para doação de medula óssea, assim como neste projeto.

A Administração Municipal propõe a criação de um programa de prevenção e 
combate ao uso de substâncias psicoativas, destinado aos servidores municipais 
e sua família. Este programa faz o atendimento à família e o acompanhamento do 
servidor em tratamento, com uma equipe capacitada para o mesmo, bem como 
promover campanhas de caráter preventivo.

O objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida do servidor municipal, 
envolvido com álcool e drogas, resgatando suas condições. 

O objetivo específico é estabelecer a parceria com as chefias visando à execução 
das ações do projeto. São realizados contatos com a Associação Amor Exigente, 
Esquadrão da Vida, Missão Peniel, Irmandade de Alcoólicos Anônimos – I.A.A e o 
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS-AD, a fim de que possam ser encaminhados 
os servidores que necessitam de tratamento.

Em maio de 2012, foi ao ar no portal do servidor o Sistema de Capacitação 
(Scap), localizado no site oficial da Prefeitura de Campo Grande. Um sistema único, 
de fácil acesso, que tem como prioridade o rápido atendimento aos usuários e a 
simplicidade operacional.

O Instituto Municipal de Tecnologia da Informação (IMTI) desenvolveu esse 
sistema, a pedido da Escola de Governo do Município de Campo Grande (EGOV-
CG), a fim de facilitar o acesso de todos os servidores municipais ao Cronograma 
de cursos e eventos, disponibilizado no Portal do Servidor, no site oficial da PMCG.

A regulamentação de estágio na Prefeitura de Campo Grande deu-se pelo 
Decreto n. 10.855, de 12/5/2009. 

O estágio extracurricular não-obrigatório é o estágio desenvolvido como 
atividade opcional, com a participação do estudante em atividades de 
aprendizagem social e profissional, proporcionadas por situações reais de vida e 
trabalho em órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. O estágio tem 
a carga-horária de 4 (quatro) horas diárias e tem como contraprestação a bolsa de 
complementação educacional.

Na Prefeitura o está gio obrigatório é oferecido aos estudantes das instituições 
credenciadas, sendo realizado nos setores que tenham relação com o curso do 
estudante. O estudante, interessado em realizar o estágio obrigatório, deve entrar 
em contato com a secretaria interessada, munido da carta de apresentação da 
instituição, em papel timbrado, contendo o nome completo do estudante, curso, e 
total da carga horária do estágio, para autorização e verificação da disponibilidade 
dos profissionais.
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Katia Tavares
DRT/MS 352

Coleta Seletiva – faça a sua parte, separe os resíduos
SEMADUR

Todos são geradores 
de resíduos, e isso dá 
impacto diretamente 

no meio ambiente, por isso 
deve ser feito a separação 
do que é reciclável. Coleta 
seletiva é o termo utilizado 
que se dá ao trabalho de 
separação e o recolhimento 
desses materiais possíveis de 
serem reciclados. A primeira 
parte dessa separação ocorre 
nas residências ou empresas.

A separação na fonte geradora evita a 
contaminação dos materiais reaproveitáveis, 
aumentando o seu valor agregado e diminuindo 
os custos de reciclagem. Dentre estes materiais 
recicláveis podem ser citado os diversos tipos 
de papéis, plásticos, metais e vidros. 

“É importante destacar a conscientização 
das famílias na separação dos resíduos e os 
benefícios que a coleta seletiva traz, refletindo 
diretamente na preservação do meio ambiente 
e também no trabalho exercido pelos catadores 
que dependem do comércio desses materiais 
recicláveis”, ressaltou Marcos Cristaldo, 
secretário municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano.

Em Campo Grande o programa Coleta 
Seletiva foi implantado em julho de 2011 pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano (Semadur), e tem por 
objetivo reduzir o impacto ambiental gerado 
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pela produção de resíduos da nossa cidade. O 
programa consiste na coleta porta-a-porta, no 
sistema de entrega voluntária denominados 
Locais de Entrega Voluntária (LEV’s) e Ecopontos.

Nesta primeira etapa do programa apenas 
alguns bairros participam da coleta porta-a-
porta, onde cada dia da semana, um bairro 
participante da coleta recebe um caminhão 
especial que leva os resíduos secos. Os 
materiais coletados são encaminhados para a 
reciclagem e reaproveitamento. O lixo úmido 
(não reciclável) continua sendo recolhido pelo 
caminhão de coleta como habitualmente. 

Para saber mais sobre o itinerário e os dias de 
visita do caminhão da Coleta Seletiva em cada 

bairro acesse o site www.campogranderecicla.
com.br. Porém, se em algum bairro ainda não 
é realizada a coleta pelo caminhão, então o 
material reciclável deve ser levado no Local 
de Entrega Voluntária (LEV) mais perto da sua 
casa, tendo também a opção dos Ecopontos 
localizados no bairro São Conrado e no Jardim 
Bálsamo, ou na Cooperativa Coopervida no 
bairro Nova Lima.

Outra grande conquista para os catadores 
será a entrega da Usina de Processamento de 
Lixo (UPL), em fase final de construção, e quando 
entregue realizará a separação dos materiais 
recicláveis em parceria e sob responsabilidade 
de catadores organizados em cooperativas.
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Conselheiros se reuniram para avaliar a obra do IMPCG

Os integrantes do Conselho de 
Administração da Previdência 
Municipal e do Conselho 

Administrativo do Serviço de Assistência à 
Saúde dos Servidores Públicos Municipais de 
Campo Grande se reuniram, com o objetivo de 
avaliar o andamento da obra da sede própria do 
Instituto Municipal de Previdência de Campo 
Grande (IMPCG). Esta obra irá oferecer um 
melhor atendimento aos servidores municipais 
aposentados e pensionistas.

Estiveram presentes 17 conselheiros, entre 
eles, a Presidente dos Conselhos, Aurenice 
Rodrigues e o Diretor-Presidente do IMPCG, 
Cezar Luiz Galhardo, que informou que o prédio 
novo vai conseguir driblar uma dificuldade de 
pôr em prática inovações e acompanhará o 
desenvolvimento tecnológico das outras áreas.

O Diretor Administrativo e Financeiro do 
IMPCG, Carlos Tadeu Xavier, ressaltou que “o 
projeto da nova sede irá incentivar o servidor a 
ter uma prática de investir em prevenção”.

Julio Nimer, representante dos Aposentados 
do Conselho de Administração da Previdência, 
frisou a importância da obra para todos os 

servidores. “O aposentado da prefeitura e da 
câmara tem dificuldades, e agora terá um espaço 
bom, cheio de aparelhos, que facilitarão a vida 
dos funcionários e também do contribuinte da 
Previdência”.

O Instituto de Previdência tem como 
missão assegurar assistência previdenciária 
rápida, instrutiva, personalizada e integradora 
e proporcionar saúde com qualidade aos 
servidores municipais e dependentes.

IMPCG

Gervasio Ramos
DRT 19386-RJ
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Feira de Artesanato dos Servidores Municipais
Edição Natalina

O Armazém Cultural, na Esplanada 
Ferroviária, abrigou a edição natalina 
da Feira de Artesanato dos servidores 

municipais. Promovida pela Prefeitura de Campo 
Grande, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, a Feira foi aberta oficialmente no 
dia 05 de dezembro pela Secretária Municipal 
de Administração, Aurenice Rodrigues Pinheiro 
Pilatti e reuniu 93 estandes com diversos tipos 
de produtos artesanais. 

Ficaram em exposição desde bijuterias, 
bolsas, materiais de decoração, brinquedos, 
tapetes, panos de prato, lingerie, quadros, 
móveis e muitos outros objetos que unem 
beleza e muita criatividade. De acordo com a 
Secretária Municipal de Administração, a Feira 
foi implementada em 2009 com o Programa de 
Valorização do Servidor Municipal e criada com 
o objetivo de valorizar as aptidões artísticas dos 
servidores municipais.

Neste ano, a Feira de Artesanato contou com 
duas edições: a do Dia das Mães e agora a do 

Natal. Ao dar as boas-vindas aos expositores, a 
secretária Aurenice Pilatti destacou a evolução 
do evento que começou com cerca de 60 
expositores e alcançou a marca de 93 estandes. 
“O sucesso da Feira foi tão grande que neste 
ano decidimos ampliar para dois momentos. 
A edição do Dia das Mães foi um sucesso e a 
expectativa é de que neste Natal, o campo-
grandense e o turista visitem a Feira e levem 
uma lembrança daqui”, salientou a secretária.

Nesta edição natalina a novidade ficou 
por conta da participação da Associação dos 
Artesãos de Mato Grosso do Sul com cinco 
estandes. Aurenice adiantou que os artesãos 
integrantes da Associação pediram espaço no 
evento por não promoverem feira própria neste 
ano. “Somamos aos trabalhos dos servidores, 
outros artigos de muita qualidade e criatividade”, 
comentou.

O Diretor-Presidente da Fundação Municipal 
de Esporte (Funesp) Silvio Lobo, prestigiando o 
evento, lembrou a importância do artesanato 

IMPCG

Marta Benedito
Mtb/MS 184
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como fonte de renda familiar. “Esse evento, 
além da valorização do servidor, tem sido 
muito importante para a divulgação do 
potencial criativo de muitos profissionais 
que viram o despertar da vocação do 
trabalho manual, tendo aí mais uma 
fonte de renda e porque não dizer de 
auto-estima e de alegria”, disse. 

Ao compartilhar da opinião do diretor 
da Funesp, a secretária Aurenice destacou 
que o mais importante nessa iniciativa 
é a mudança de vida dos servidores 
participantes que fizeram do artesanato 
uma forma de terapia ocupacional. 
“Muitos deles saíram do quadro de depressão 
e se curaram de doenças emocionais com a 
prática do artesanato nas suas horas vagas”, 
avaliou Aurenice.

Para Léia Souza Nogueira, artesã convidada, 
participar da exposição pela primeira vez foi 
uma forma de trocar ideias com outros artesãos. 
“É um espaço muito importante de venda 
para nossos produtos, a expectativa é grande 

porque aqui é uma ótima vitrine”, analisa. Ela 
produz produtos de aromatizar ambientes 
desde difusores com varetas a aromatizantes 
em spray. Já a professora Mara Lúcia Lopes, da 
Secretaria Municipal de Educação, garante que 
os fantoches e as criativas tampinhas de caneta 
que produz à base e EVA vão chamar a atenção 
da criançada. “É um presente de Natal diferente”, 
comenta.

O clima natalino esteve presente também na 
decoração do próprio ambiente e dos produtos 
que vão desde panos de pratos estilizados com 
motivos da época até guirlandas e enfeites 
de mesa que encantam de adultos a crianças. 
Servidora do Planurb (Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano), a expositora Maria de 
Fátima da Silva optou pela criatividade aliada 
à sustentabilidade com as guirlandas e ímãs de 
árvore de Natal produzidos a partir de garrafas 
pets e meias finas. “O artesanato faz parte da 

minha vida e participar da feira tem sido um 
incentivo a mais”, argumentou.

A feira contou com o apoio da Fundação 
Municipal de Cultura (Fundac), Funesp 
(Fundação Municipal de Esporte) e Banco BMG. 
O público visitante teve ainda diversas atrações 
musicais.
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II Fórum Permanente de Atenção à Saúde do Servidor 
Municipal 

O O Fórum Permanente de Atenção 
à Saúde do Servidor Municipal 
(Fass) foi instituído pelo Decreto 

n. 11.613, no ano de 2011, é realizado 
anualmente, de preferência no mês de 
outubro, para discutir e definir com os 
servidores participantes uma agenda de 
prioridades para a construção coletiva da 
Política de Atenção à Saúde do Servidor 
Municipal. 

O Fass tem como tema “Qualidade 
da Saúde do Servidor e de seus 
Dependentes é a nossa Meta”, sustentado 
a partir dos seguintes eixos: promoção e 
vigilância à saúde, assistência e Perícia.

Na primeira edição o programa contou 
com a participação de 300 servidores 
municipais, já na segunda, o número 
de participantes foi em torno de 220 
servidores.

Emidio Denardi
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6º Fórum Estadual de Secretarias de Administração 
FESMAD

Promover a troca de experiências na 
gestão pública e discutir os temas 
de interesse das administrações 

municipais foram os principais objetivos do 6º 
Fórum Estadual de Secretarias Municipais de 
Administração (Fesmad/MS), que foi realizado 
nos dias 22 e 23 de novembro, no Grand Park 
Hotel nos altos da Avenida Afonso Pena.

A abertura oficial foi no dia 22, com a presença 
dos representantes dos municípios inscritos, 
secretários, Diretores-Presidentes e convidados 
dos órgãos da Prefeitura de Campo Grande. E 
no dia 23, a continuação dos trabalhos contou 
com credenciamento e duas palestras: 
“Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBCASP: 
Desafios e perspectivas do Processo 
de Convergência Internacional” e “A 
Nova Gestão do Patrimônio Público e 
as NBCASP: Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais”, com o palestrante Paulo 
Henrique Feijó da Silva, de Brasília – DF. 

O 6o Fesmad foi uma realização da 
Secretaria Municipal de Administração 
da Prefeitura de Campo Grande, cuja 

titular Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti, 
presidiu até 23/11/2012.

De acordo com a presidente, o Fesmad é a 
extensão do Fórum Nacional de Secretarias de 
Administração das Capitais, o Fonac, que conta 
hoje com a participação de mais de 25 prefeituras 
de capitais brasileiras. O Fesmad/MS é uma 
associação civil, sem fins lucrativos, que reúne 
os secretários municipais de administração do 
Estado de Mato Grosso do Sul, bem como outros 
secretários municipais que exerçam atribuições 
inerentes à área de administração. 

Júlia Torrecilha Mtb/MS 197
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II SIPAT/SESAU-2012

Nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2012, 
realizou-se a II SIPAT/SESAU - Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que 

ocorreu nas dependências da Secretaria Municipal 
de Saúde Pública (SESAU), Rua Bahia, 280, centro.

O objetivo deste encontro é a troca de experiências 
de trabalho, orientando e sensibilizando os 
trabalhadores de saúde, abordando os mais variados 
temas, sendo estes de fundamental importância na 
prevenção de acidentes e doenças no ambiente do 
trabalho.

O tema central da II SIPAT foi: NUTRI+AÇÃO, os 
aspectos nutricionais e as atividades inerentes 
a uma boa qualidade de vida, juntamente com 
outros temas como: atividade física e qualidade de 
vida, oficina de Alimentação Saudável, Saúde Bucal, 
Processo de Trabalho em Saúde Mental e Saúde do 
Trabalhador, Hepatites e biossegurança, Trânsito, 
Transporte e Cidadania. 

Foram oferecidos também a Quick Massagem, 
todas as vacinas do calendário vacinal, testes rápido 
para hepatite B, lanche, eco bags, camisetas, estojo/
nécessaire além de eventos culturais e sorteio de 
brindes.

Participaram do evento 653 servidores da SESAU.

SESAU

Edinar Soletti
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“Pedestre, eu cuido!” Completa um ano 
com queda de acidentes

Lançada no dia 02 de outubro de 2012, pelo 
Departamento Estadual  de Trânsito (DETRAN) 
e parcerias, contou também com a Secretaria 

Municipal de Saúde (Sesau) para levar à população, 
por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, 
orientações de como prevenir acidentes de trânsito 
e os cuidados com a segurança dos pedestres. Mil e 
quatrocentos Agentes Comunitários, já iniciaram o 
trabalho de capacitação.

A ação, com foco no âmbito familiar, foi 
desempehada durante as visitas feitas às residências, 
onde os moradores receberam instruções de 
segurança no trânsito e respeito à faixa de pedestre. 
O trabalho pretende sensibilizar a população diante 
do alto número de acidentes registrados na cidade. 

Em 2012, foram autuados 373 condutores, número 
bem menor, se comparado ao primeiro mês de 
campanha. O atropelamento de pedestres também 
diminuiu. Em 2011, foram 330 atropelados, neste 
ano 275, uma redução de 17%. O número de vítimas 
pedestres foi reduzido em 5%. 

A campanha “Pedestre, Eu Cuido!” É uma parceria 
do Detran-MS, Companhia Independente de 
Policiamento de Trânsito (Ciptran), Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito (Agetran) e demais entidades 
que compõem o Gabinete de Gestão Integrada de 
Trânsito (GGIT).

AGETRAN

Danielle de Rezende Costa
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Placar da Vida

De janeiro até outubro de 2012, o reflexo 
das atitudes dos motoristas em Campo 
Grande virou uma estatística nada 

agradável: atualmente já se chegou à centésima 
vítima das ruas e avenidas na Capital.

Os números, mesmo ainda expressivos, são 
menores do que em relação ao mesmo período 
do ano passado. Não é motivo para comemorar 
e nunca vai ser, mas o trabalho das autoridades 
e a conscientização dos condutores superaram 
a meta anual de 6%, de dentro do projeto.

Segundo a chefe de Educação de Trânsito 
da Agência Municipal de Trânsito (Agetran), 
Ivanise Rotta, os dados reforçam que o 
trabalho desenvolvido está no caminho certo. 
“A partir do momento que informa a população 
diariamente de que às vezes com pequenos 
cuidados, as pessoas podem ajudar a aumentar 
essa redução, isso vai fazer com que esse 
número cresça cada vez mais”, ainda destaca 
como medidas de diminuição a atenção 
que o motociclista dá para sua segurança, 
mesmo que em muitas vezes isso resulte em 
ceder a preferencial nas vias, e também a 
aplicação de medidas como as campanhas de 
conscientização, blitze, instalação de botoeiras 
e radares.  “A população está informada e o 
cidadão faz a escolha pela segurança dele”, 
afirmou.

Avaliando a redução entre um ano e outro, 
houve também 
diminuição de 8,4% na 
morte de motociclistas. 
De ciclistas e pedestres, 
Campo Grande já 
perdeu 27 vidas.

Cada acidente é 
registrado, analisado e 
comparado. Na capital 
sul-mato-grossense, a 
velocidade ainda é a 

vilã nas ruas. A explicação da Agetran é que 
a quilometragem por hora percorrida pelos 
condutores não é comportada pela estrutura 
das vias e avenidas, que na maioria estabelecem 
a velocidade máxima de 60 km/h.

“Eles não sentem que colocam a vida em risco 
porque nossas vias são planas, largas. Porque 
não tem congestionamento na frente, ele não 
pensa que pode atravessar um cachorro, uma 
moto, uma bicicleta. Se ele tiver a 60 km/h, dá 
tempo de frear”, explica Ivanise.

Para a redução do número de acidentes, ainda 
a conscientização é o limite que pode frear e 
evitar vítimas. “O motorista não está sozinho no 
trânsito, por mais livre que pareça, o caminho 
não está completamente livre, existem outros 
atores no trânsito”, enfatizou Rotta. 

É preciso “informar mais, fiscalizar e ações 
de engenharia”. “Sinalização sozinha não 
ajuda, não resolve”, explica. “As pessoas têm 
que obedecer”. Sobre o Placar da Vida, Ivanise 
afirma que as pessoas conhecem e sabem 
o que significa. “Eu acredito que as pessoas 
entendem. Pelo número de acessos no blog e 
pelos comentários nas palestras que a gente 
faz”, finaliza.

Serviço- Blog: http://placardavida.blogspot.
com.br

Ivanise Maria Rotta 
Chefe da Educação do Trânsito/Agetran
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7ª edição dos Jogos dos Servidores Públicos reuniu
 onze secretarias

A 7ª edição dos Jogos dos Servidores 
Públicos Municipais de Campo Grande 
reuniu 11 secretarias. A competição 

tem como objetivo estimular a prática esportiva 
e novas amizades. O contato entre os servidores 
públicos durou 15 dias.

Foram 82 equipes inscritas 
totalizando 472 atletas 
participantes distribuídos nas dez 
modalidades (dama, dominó, bozó, 
truco, sinuca, futsal masculino, 
futsal feminino, vôlei masculino, 
vôlei feminino e futebol society).

O prefeito de Campo Grande, 
Nelson Trad Filho e o presidente 
da Fundação Municipal de Esporte 
(Funesp), Silvio Lobo Filho, fizeram 
a entrega dos troféus da 7ª 
edição dos Jogos dos Servidores 
Públicos Municipais, na Esplanada 
Ferroviária.

A secretaria campeã geral da competição 

foi a Secretaria de Educação (Semed) com 51 
pontos, com 34 pontos faturou o segundo lugar 
a Secretaria Municipal da Receita (Semre) e em 
terceiro lugar a Secretaria de Saúde (Sesau) com 
trinta e dois pontos.

Cláudia Camargo
MTE 1152/MS

FUNESP
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Torneio Nacional de Ginástica Artística reúne na Capital 
atletas de 15 estados

Pela segunda vez, Campo 
Grande foi palco do 
Torneio Nacional de 

Ginástica Artística. Entre os dias 
8 e 11 de novembro, a “Cidade 
Morena” recebeu atletas de 
15 estados diferentes. 
As competições foram 
realizadas no ginásio de 
esporte Guanandizão. 
O torneio foi uma 
realização da Federação 
de Ginástica Artística- 
MS e Confederação 
Brasileira de Ginástica 
com apoio da Prefeitura 
de Campo Grande por 
meio da Fundação 
Municipal de Esporte. 
A primeira vez que 
a Capital sediou este 
evento foi em 2005.

Ao todo foram 30 clubes 
participantes dos estados de 
Mato Grosso, Rio Grande do 
Sul, Bahia, São Paulo, Distrito 
Federal, Amazonas, Paraná, 
Pará, Espírito Santo, Goiás, 
Pernanbuco, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul, Maranhão 
e Sergipe.

Mato Grosso do Sul foi 
representado por três equipes 
da Capital, uma equipe 
feminina, do Colégio Dom 
Bosco e a Fundação Municipal 
de Esporte participou com 
mais uma feminina e outra 
masculina. 

Das 12 categorias existentes 
na competição, seis tinham 
participação de ginastas sul-
mato-grossenses. Como o 

torneio premia até a sexta 
colocação, os atletas de Mato 
Grosso do Sul foram premiados 
em todas as modalidades em 
que competiam somando 11 
medalhas no torneio.

Na categoria pré-infantil 
iniciante, os atletas da 
Fundação Municipal de Esporte 
dominaram o pódio, ouro para 
David Matheus, prata para Edy 
Luiz, o quarto lugar ficou para 
Nycollas Gabryel, o quinto 
para Matheus Guilherme e em 
sexto Arthur Gustavo.

No infantil iniciante, Caio 
Luppi também da Funesp, 
ficou em quinto lugar. Na 
mesma posição ficou Lucas 
Cavaleiro na categoria infantil 
intermediário com a maior 
nota entre os competidores na 
apresentação do solo, 13.500

As meninas do Centro de 
Treinamento de Ginástica 
Artística, mantido pela 
Prefeitura Municipal de 
Campo Grande (Cefat), 
também conquistaram 

ótimos resultados. No pré-
infantil iniciante, Luana Batista 
Domingos ficou em sexto 
lugar e Daniele Delmondes 
conquistou a nona colocação 
entre 43 participantes. 

No infantil iniciante Luana 
Lupifieri e Bruna Nayara 
empataram em primeiro 
lugar com o mesmo número 
de pontos. Encerrando a 
participação de Mato Grosso 
do Sul, Rafaela Ferrari ficou 
com o sexto lugar no juvenil 
iniciante. 

O presidente da Fundação 
de Esporte, Silvio Lobo Filho, 
comenta os resultados, 
“estamos muito satisfeitos com 
o desempenho dos atletas do 
Cefat, representaram nosso 
estado muito bem. Isso é fruto 
do bom trabalho desenvolvido 
pelos nossos profissionais. 
A administração municipal 
tem mérito nessas conquistas 
também por acreditar e investir 
no esporte de Campo Grande”.

Cláudia Camargo
MTE 1152/MS
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IMTI prepara novo visual para sites institucionais 
das secretarias

O portal da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande proporciona um 
site exclusivo para cada secretaria, 

visando conter informações sobre as ações, 
projetos, serviços, departamentos, chefias e 
competências.

No início de 2012, o Instituto Municipal de 
Tecnologia da Informação (IMTI) lançou o novo 
portal com várias melhorias visando sempre 
atender melhor o município. São exemplos 
as áreas de campanhas, notícias, especiais, 
serviços (classificados em Negócios e Cidadão), 
informações úteis, sites (de projetos específicos) 
e diário oficial (Diogrande).

Seguindo as mesmas diretrizes, mudanças 
visuais e de usabilidade estão sendo produzidas 
para beneficiar tanto os servidores municipais 

quanto o cidadão, que busca informações sobre 
determinada secretaria.

Além de um layout mais agradável, o objetivo 
é tornar mais fáceis e intuitivas as informações, 
serviços, notícias e documentos para download 
mais relevantes para o usuário. A principal 
vantagem para os servidores é contar com 
uma ferramenta que os auxilie na divulgação 
dos trabalhos realizados pela secretaria e 
disponibilizar os serviços on-line com destaque 
no site. Já para o cidadão, acessar pela internet 
as informações necessárias e realizar serviços 
digitais estando em casa ou no trabalho, sem 
precisar se deslocar até a secretaria.

Este foi um dos itens apresentados no prêmio 
Prefeito Inovador 2012, justamente pelos 
avanços e melhorias alcançados.

ANTES

DEPOIS

IMTI

Luciana Amaral de Carvalho



ENTRE EM CONTATO CONOSCO
PARA MAIS INFORMAÇÕES!

www.viabillize.com.br
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Professora da Egov é aprovada no Programa 
Aperfeiçoamento para Professores da Língua Inglesa 

nos Estados Unidos

A professora de língua Inglesa, 
Mari Inês Corrêa Lopes, 
foi aprovada pela Escola de 

Governo para participar do Programa 
de Aperfeiçoamento para Professores 
da Língua Inglesa nos Estados 
Unidos – ofertado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior /Capes/Ministério 
da Educação, Embaixada dos EUA e 
Comissão Fulbright.

Dentre os 20 candidatos de Mato 
Grosso do Sul, que realizaram a prova, 
a professora Mari Inês foi classificada 
e habilitada, dentre os seis professores 
selecionados pelo Programa, para  
passar seis semanas na Southern Illinois Univerty Carbondale, 
entre o mês de janeiro e fevereiro de 2013.

Este Programa viabilizará a participação da professora no 
curso de desenvolvimento de metodologias de ensino, voltado 
para professores com conhecimentos mais avançados da língua 
inglesa. Além da Bolsa, há ajuda de custo, passagens aéreas, 
deslocamento nos EUA (aeroporto/universidade/aeroporto), 
taxas escolares e materiais didáticos, atividades oferecidas pela 
universidade, alojamento, alimentação e seguro saúde.

Em outubro de 2011, a professora Mari Inês organizou e 
incentivou a ida de seus alunos do 3º ano do Curso de Inglês 
da Escola de Governo, para a Inglaterra, onde visitaram as 
cidade de Londres, Bath e o monumento de Stonehenge.  
Sem dúvida, um passeio sem precedentes quanto à informação 
cultural e vivência da língua.

A Secretaria Municipal de Administração, por meio da 
Escola de Governo, sente-se satisfeita de ter a professora Mari 
Inês compondo o seu quadro de Professores dos Cursos de 
Idiomas oferecidos, ratificando o alto nível de ensino dessa 
Escola.

Profª Sheila Assem José                 
Chefe da Escola de Governo/EGOV-CG   

EGOV
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Gláucia Torrezan

Cursinho de preparação para o ENEM 

A criação do 
c u r s i n h o 
preparatório 

pré-vestibular ocorreu 
no ano de 2006 na 
gestão do Dr. Nelson 
Trad Filho. O alto índice 
de funcionários e 
prestadores de serviços 
sem ensino superior 
propiciou a criação 
deste projeto para 
o aperfeiçoamento 
pessoal e profissional 
dos servidores.

Para a viabilização do projeto, as Secretarias 
Municipais de Administração e de Educação 
estabeleceram uma parceria direta para que 
o corpo docente tivesse condições eficazes 
de proporcionar ao servidor-estudante, 
aprimoramento pessoal, por meio de uma 
prática educativa diferenciada e assim pudesse 
alcançar os objetivos coletivos propostos.   

O curso teve início na Escola Prof. Alcídio 
Pimentel, mudando-se, em seguida, para 
a Escola José Rodrigues Benfica, onde 
permaneceu mais ou menos um ano e meio e 
atualmente está instalado no prédio da Escola 
de Governo de Campo Grande.

A Profª Rita de Cássia, coordenadora do 
cursinho preparatório desde 2010, salienta 
que “esse Projeto representa uma significativa 
mudança na história de vida desses servidores. 
Nossos alunos sentem-se valorizados em fazer 
parte do curso preparatório para o ENEM”.

Atualmente, muitas Universidades já aderiram 
ao ENEM, hoje o foco está nas competências 
e habilidades, a do conhecer, de construir 
e reconstruir significados continuamente, 
mediante o estabelecimento de relações de 
múltipla natureza, individuais e sociais.

Como houve essa mudança no sistema 

educacional, também mudou a proposta 
que se adequou ao novo sistema vigente. A 
nomenclatura passou a chamar “Cursinho 
preparatório para o ENEM”.

São 04 salas de aulas destinadas para o cursinho 
preparatório para o ENEM, comportando 35 
alunos em cada uma.

Como resultado do trabalho, registramos 
número expressivo nas aprovações do ENEM. 
Em 2010, somou 35 alunos; em 2011, 28 
aprovações tanto nas Universidades Federais, 
Estaduais e Particulares e em 2012 esperamos 
que esses números sejam ultrapassados.

O aluno Francisco de Assis Santos, formado 
em Direito enfatiza que “foi muito bom ter 
participado do cursinho preparatório para o 
ENEM: “obtive apoio dos professores, foi aquele 
‘empurrãozinho’ a mais, aquela elevação da 
nossa auto-estima, fazendo-nos correr atrás 
dos nossos ideais”. Francisco chegou a parar 
por um ano a sua faculdade e teve apoio dos 
professores do cursinho para não desistir.

A grade curricular do cursinho preparatório 
para o ENEM é composta por 13 disciplinas: 
língua portuguesa, matemática, história, 
geografia, química, física, biologia, inglês, 
espanhol, filosofia, sociologia, redação e 
literatura.
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Planurb desenvolve informativo interno

Com o objetivo 
de integrar os 
f u n c i o n á r i o s , 

em agosto de 2011, a 
assessoria de comunicação 
do Instituto Municipal 
de Planejamento Urbano 
(Planurb) realizou uma 
pesquisa para conhecer os 
temas que os servidores 
gostariam de ler em um 
informativo interno. Além 
disso, fez também uma 
enquete sobre o possível 
nome do informe e qual a 
melhor maneira para sua 
divulgação (impresso ou 
por e-mail).

Após a finalização da 
pesquisa, ficou decidido 
que o nome seria Boletim 
Interno Planurb – BIP e que 
a distribuição deveria ser 
feita por e-mail. Já sobre o 
conteúdo:

- 32% afirmaram que 
o mais atrativo em 
um informativo seria 
a apresentação de 
matérias relacionadas às 
áreas de saúde, esporte, 
alimentação, economia, 
moda, decoração, 
artesanato, etc. Em 
segundo lugar, com 28% dos votos, ficou a 
divulgação dos trabalhos de cada setor.

“Depois de 15 meses de BIP, observamos que 
o pessoal fica bem ansioso para a chegada 
do informativo e que gosta de participar. As 
seções de culinária e de reflexão, por exemplo, 
são as que mais atraem dicas. E uma das mais 
esperadas e comentadas é a dos aniversariantes 
do mês, que sempre traz fotos e nos permite 

conhecer melhor nossos colegas de trabalho”, 
avalia Rita de Cássia Belleza Michelini, diretora 
de Estudo, Pesquisa e Informação.

O BIP já falou sobre os riscos do cartão de 
crédito, do colesterol, a importância da atividade 
física, apresentou as curiosidades do café, os 
benefícios da ginástica laboral, da meditação, 
dicas de alimentação, os riscos da internet, lixo 
e sustentabilidade ambiental, etc.

Informativo Interno do Planurb

PLANURB

Bruna Morales
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SAS

Compromissos e Responsabilidades Refletem na 
Comemoraçao do Dia Nacional da Assistência Social

No dia 7 de dezembro é comemorado o 
“Dia Nacional da Assistência Social”, data 
esta instituída pela Lei n. 11.162, de 5 de 

agosto de 2005. Essa data reflete os compromissos 
e responsabilidades do poder público, sociedade 
civil e controle social no enfrentamento de 
vulnerabilidade, risco social e desrespeito aos 
direitos humanos no âmbito da Política de 
Assistência Social.

Os avanços  alcançados por essa Política Pública, 
muito mais que estruturar sistemas, programas 
e serviços, implicam em substanciais alterações 
no modo de pensar e agir da sociedade e das 
representatividades das três esferas do poder 
público. Observa-se, neste campo de atuação, o 
avanço histórico e cultural no Brasil.

Na década de 1940, a prática da assistência social 
perpassava o princípio da caridade e solidariedade 
religiosa, como uma prática da sociedade civil 
para amenizar o sofrimento dos pobres. Nas 
décadas de 50 e 60, houve intensa mobilização 
social expressa no movimento sindical o que 
viabilizou na década de 70 mudanças econômicas 
e políticas apresentando novas demandas sociais. 
Já na década de 80, a expressão da nova forma 
de organização e participação popular viabiliza 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
onde a Assistência Social é assegurada como 
direito do cidadão e dever do Estado.

A partir do novo panorama político e social, 
garantido pela Carta Magna, a década de 1990 
passa a ser marco histórico dos movimentos sociais 
e possibilita a Criação da Lei n. 8.742, de dezembro 
de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social. Em 
2004, por meio da Resolução n. 145, o Conselho 
Nacional de Assistência Social, considerando a 
proposta do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome em 23 de junho e reuniões 
posteriores aprovam o texto da Política Nacional 
de Assistência Social, que institui o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS).

A assistência social passa de uma ordem de 
favor e caridade para um Direito Social. Tais 
quebras de paradigmas de tamanha abrangência, 
complexidade e qualidade precisam ser 
incorporadas nas práticas dos profissionais 
responsáveis pela implantação e implementação 
de Políticas Públicas de Assistência Social no Brasil.

Como resposta a essa gama de complexidade a 
Secretaria de Políticas e Ações Sociais e Cidadania 
(SAS ) ciente do caráter público de suas ações 

Rafael de Sá  Santana
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tem reunido esforços para adequar seus serviços 
com equipe conforme preconiza a Resolução 
CNAS n. 269, de 13 de dezembro de 2006, DOU 
26/11/2006, que aprova a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do Sistema Único 
de Assistência Social – NOB-RH/SUAS e Resolução 
CNAS n. 1, de 25 de janeiro de 2007, que 
publica o texto da Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos NOB-RH/SUAS. A prefeitura, 
visando atender esta demanda, realizou todas 
as contratações necessárias para efetivar o 
número de equipes e esta não é uma dificuldade 
enfrentada pelos CRAS e CREAS.

Uma dificuldade a ser apresentada é a 
ausência de Planos de Cargo e Carreira próprios 
da Assistência Social, neste sentido, a atual 
administração tem investido na construção do 
plano, que neste momento encontra-se em fase 
final de construção, sendo grande a expectativa 
por sua efetivação.

A respeito da qualificação dos profissionais 
para o atendimento no âmbito da assistência 
social, conforme Censo SUAS 2011, 79,54% das 
instituições afirmam não possuir profissionais 
suficientemente qualificados para atendimento 
no âmbito da assistência social. Este dado 
apresentado está diretamente ligado à 
problemática de grande rotatividade dos mesmos 

para outras oportunidades de emprego e outras 
Secretarias.

Para enfrentar esta dificuldade a secretaria realiza 
qualificação de forma continuada e permanente, 
visando ao nivelamento e à qualificação de 
conhecimento dos profissionais a respeito dos 
marcos normativos, conceitual e metodologias de 
trabalho no setor da assistência social. Deste modo, 
neste ano foram realizadas várias capacitações 
para os profissionais, gestores e também para a 
rede socioassistencial, dentre elas:

Atualização em relatórios, laudos e parecer social, 
Empreendedorismo, Elaboração de relatórios 
qualiquantitativos de serviços socioassistenciais, 
implementação do serviço de proteção social 
especial para pessoas com deficiência e suas 
famílias, capacitação para educadores físicos 
nos serviços socioassistenciais, Capacitação para 
educadores sociais, Capacitação no sistema 
de informação e gestão da assistência social e 
Capacitação dos gestores da proteção social 
básica.

 Assim, a secretaria tem orientado suas ações 
para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, 
investindo na estruturação, qualificação do seu 
quadro de servidores e possibilitando que estes se 
organizem na busca da valorização das carreiras.
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Prefeitura lança cartilha funcional para elaboração 
do Plano de Carreiras e Remuneração

A solenidade de entrega simbólica 
da cartilha de levantamento de 
informações funcionais dos servidores 

municipais, etapa final do Plano de Carreiras 
e Remuneração (PCR) da Prefeitura de Campo 
Grande, aconteceu no dia 26 de outubro de 
2012, no auditório do gabinete da Esplanada 
Ferroviária. O caderno de entrevista individual 
foi entregue a dez servidores, sendo cinco deles 
mais antigos e os outros cinco contratados 
recentemente. Durante o evento, também foram 
homenageados com o diploma de mérito cinco 
servidores que trabalham na administração 
municipal há quarenta anos.

A cartilha funcional é considerada uma 
ferramenta essencial para orientar os trabalhos 
da Comissão Permanente e das Comissões 
Setoriais na organização dos Planos de Carreiras 
e Remuneração dos servidores da Prefeitura da 
Capital. Na apresentação deste instrumento 
para os funcionários e autoridades municipais, a 
secretária de Administração, Aurenice Pinheiro, 
ressaltou a contribuição do prefeito Nelson Trad 
Filho para a elaboração do PCR e a valorização 

que sua administração imprimiu aos servidores 
de carreira.

“A legislação define que 30% dos cargos 
comissionados devem ser preenchidos por 
servidores de carreira. Nelsinho indicou 41% 
dos cargos comissionados aos funcionários 
de carreira”, confirmou Aurenice, citando os 
exemplos dos secretários que ocupam as pastas 
da Receita e Finanças, José César Estoduo; de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, 
Marcos Cristaldo; do Instituto de Planejamento 
Urbano, Marta Martinez e do Instituto Municipal 
de Previdência de Campo Grande, Cezar 
Galhardo.

A titular da Semad frisou, ainda, que o Plano 
de Carreiras e Remuneração “é um trabalho 
que está sendo feito de baixo para cima, com a 
participação ativa dos servidores”. Ao discursar, o 
chefe do Executivo Municipal também enfatizou 
“a intensa participação dos funcionários na 
elaboração do PCR”. Ele informou sobre “os 
avanços no Plano, um avanço concreto no 
direito constitucional garantido aos servidores”.

Júlia Torrecilha Mtb/MS 197
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Com a distribuição do caderno de 
entrevista individual, a prefeitura quer 
levantar dados e informações para 
conhecer as situações profissionais e 
de escolaridade de todos os servidores 
efetivos ativos e, deste modo, concluir a 
elaboração dos anteprojetos de lei dos 
Planos de Carreiras e Remuneração, de 
acordo com as diretrizes de organização, 
estruturação e remuneração aprovadas 
pelas Leis Complementares n. 198 e 199, 
de abril de 2012.

O objetivo do PCR é estimular o 
desenvolvimento profissional dos 
servidores, por meio da estruturação 
dos cargos para a promoção vertical 
por mérito e antiguidade, bem como 
incentivar a qualificação profissional 
permanente. As informações prestadas no 
caderno serão utilizadas para identificar 
o cargo e a função em que cada servidor 
será enquadrado, levando em conta as tarefas 
descritas, as condições em que são exercidas 
e a similaridade com as atribuições básicas 

estabelecidas em lei para os novos cargos e as 
áreas de atividade das carreiras que formarão os 
planos.

Para Iara Santana, servidora há quinze 
anos da Emha, o Plano de Carreiras e 
Remuneração significa a valorização do 
trabalhador municipal. “O PCR é uma 
segurança, uma garantia de respeito, 
valorização e reconhecimento profissional, 
além de contribuir para aumentar nossa 
satisfação e a auto-estima”.

Participaram do evento, no auditório 
do gabinete da Esplanada Ferroviária 
secretários municipais, secretários-
adjuntos, servidores, o vice-prefeito Edil 
Albuquerque e o deputado federal Fábio 
Trad.

Cartilha funcional

Ilustração da Capa da Cartilha de Planios de Carreiras e Remuneração
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Gestores públicos, servidores municipais, 
conselheiros regionais e profissionais 
da área de gestão pública em Campo 

Grande estiveram reunidos para discutir as 
principais ferramentas de reorganização 
administrativa, gerenciamento e fortalecimento 
das funções gerenciais de planejamento e 
finanças na administração pública. Os debates 
aconteceram durante o Seminário “Gestão Para 
Resultados – uma nova realidade na Prefeitura de 
Campo Grande” . 

O Seminário foi promovido pela Secretaria 
Municipal de Administração (Semad) em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Finanças e Controle (Seplanfic). 
A abertura oficial foi no dia 13 de dezembro 
com a presença de servidores municipais e 
estaduais, membros da equipe de transição do 
Prefeito eleito e comunidades. 

A Semad, juntamente, com a Seplanfic, 
são responsáveis pelos produtos da Gestão 
para Resultados e Processos Institucionais 
financiados pelo Programa Nacional de Apoio 
a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 

Brasileiros - PNAFM.

No primeiro dia de Seminário, o diretor do 
Instituto Publix, de Brasília, Humberto Falcão 
Martins, que é consultor em Gestão Pública, 
trouxe ao público a discussão sobre o ambiente 
da governança para resultados. De acordo 
com a programação, Humberto Martins, que 
é doutor em Administração, focou discussões 
que abrangem também os elementos da 
governança, a gestão matricial e os agentes da 
gestão para resultados.

Além de debater os aspectos conceituais e 
as ferramentas da gestão para resultados, o 
encontro trouxe experiências bem-sucedidas 
de outras cidades, entre elas Curitiba (PR), com 
a presença da analista de Desenvolvimento 
Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Curitiba, Rosana Aparecida Martinez Kanufre, 
que é mestre em Gestão Urbana. A gestão 
e otimização de processos estiveram em 
discussão com a diretora da Central de Políticas 
de Otimização de Processos e da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão de Belo 
Horizonte (MG), Vanice Cardoso Ferreira.

Seminário discutiu Gestão para Resultados na 
Administração Pública

Marta Benedito Mtb/MS 184
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A reorganização 
administrativa da 
Prefeitura Municipal 
de Campo Grande 
teve início em 2009, 
com objetivo de 
incorporar no Poder 
Executivo a revolução 
gerencial decorrente 
das reformas 
constitucionais no 
país. Essas reformas 
introduziram na 
administração pública 
brasileira mecanismos 
para uma gestão 
estratégica, com 
foco em resultados e 
premiação aos agentes 
públicos ao atingirem os objetivos e metas 
gerenciais. 

De acordo com a Secretária Municipal de 
Administração, Aurenice Pilatti, dentre as 
medidas que viabilizam a implementação da 
reorganização administrativa, destacam-se na 

Prefeitura Municipal de Campo Grande itens 
como o fortalecimento das funções gerenciais 
de planejamento, programação, coordenação 
funcional, descentralização, delegação 
de competência, supervisão e controle 
administrativo. “São medidas que têm como 
estratégia facilitar e harmonizar o atendimento 
das demandas dos cidadãos por meio da 

integração das ações 
de formulação, 
elaboração e 
execução de 
programas e projetos 
de desenvolvimento 
econômico -social ”, 
explicou a secretária. 
Para a concretização 
dessas medidas foram 
disciplinados em 
lei, quatro sistemas 
estruturantes: plane-
jamento, gestão 
financeira, gestão de 
bens e serviços e de 
recursos humanos. 

Revolução Gerencial 
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Programa de capacitação valoriza Profissionais 
não docentes de Educação das Escolas Públicas de 

Campo Grande/MS
Maria Elisabete - Gestora de RH/SEMED

O ano de 2012 foi marcado por grandes 
avanços e realizações para os 
funcionários da Rede Municipal de 

Ensino - REME. Em abril aconteceu a formatura 
da quarta turma de cursistas do programa 
Profuncionário, no Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camillo. O programa resulta de 
uma parceria entre o Ministério da Educação e 
as Secretarias Estadual e Municipal de Educação 
para capacitar os profissionais não docentes 
da educação pública básica, com cursos de 
formação inicial em nível técnico.

De acordo com o Secretário Municipal de 
Educação, Prof. Volmar Vicente Filippin, desde 
a primeira turma formada em 2009, já foram 
capacitados 495 servidores da REME. “Buscamos 
capacitar na área de atuação do próprio 
funcionário. Além de estar em andamento a 
quinta oferta do programa, no mês de junho, 
teve início uma nova turma, totalizando 640 
servidores administrativos da educação em 
formação”.

Na opinião dos formandos, o Profuncionário 

representou um momento único em suas vidas. 
“Me senti valorizada, motivada a continuar 
estudando, a fazer novos cursos, enfim, 
melhorou a minha auto-estima”, refletiu a 
secretária escolar Vera Lúcia dos Santos.

Marcelo Barbosa, auxiliar administrativo 
escolar, se emocionou ao receber o abraço do 
pai antes da solenidade de formatura. Ele disse 
que uma das vantagens da capacitação foi 
aprender a se relacionar com as pessoas.

A auxiliar de secretaria escolar, Angélica 
Maria Correa dos Santos, estava bem animada. 
“O Profuncionário abriu as portas para mim, 
consegui passar no concurso para professora. 
Estou muito feliz, foi muito esperado este 
momento”, confessou.

Profuncionário
O objetivo do Profuncionário é ampliar os 

conhecimentos sobre a estrutura e a operação 
da educação escolar básica no Brasil, para 
desenvolver seu novo papel como cidadão, 
educador, profissional e gestor das escolas e 

SEMED
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dos órgãos dos sistemas de ensino. Defendendo 
que o essencial do ser funcionário é a gestão 
dos espaços das escolas para torná-los todos 
e sempre educativos, integrados à proposta 
pedagógica de cada curso, de cada unidade 
escolar. Esse é o fio condutor do módulo inicial. 
O Profuncionário busca unir as dimensões 
técnicas e pedagógicas imprescindíveis para 
a formação humana, comprometida, ética e 
profissional, com a construção de uma educação 
de qualidade para todos. 

O Programa Profuncionário oferece, por meio 
de curso de educação a distância, formação 
e habilitação técnica em nível médio para 
os trabalhadores da Educação que exercem 
funções administrativas nas escolas da rede 
pública de ensino de educação 
básica. O Programa possibilita 
aos funcionários das unidades 
escolares a aquisição de 
conhecimentos históricos e 
de interpretação da escola e 
da educação como espaços 
coletivos de formação humana, 
de contradição e diversidade.

O programa tem ótima 
aceitação dos profissionais 
não docentes e também pelos 
gestores de escolas, tendo em 
vista sua importância para a 
prática no setor educacional. O 
curso auxilia na compreensão 
da função que exercem, pois os cursos técnicos 
em nível médio têm sua estrutura baseada na 
realidade dos funcionários e nas necessidades 
educacionais. De posse dos conhecimentos 
oferecidos pelo curso, os funcionários passam 
a ser mais conscientes de seu papel educativo. 
Assim, esse processo formativo deve contribuir 
para a apropriação de estratégias e instrumentos 
que permitam intervenções do ponto de vista 
pedagógico, a partir da compreensão dos 
condicionantes sociopolíticos e econômicos 
que permeiam a organização escolar.

O Profuncionário é oferecido na modalidade 

a distância, de forma concomitante ou 
subsequente ao Ensino Médio, dividido em dois 
blocos. O Bloco I, com carga horária de 620 horas, 
é comum a todas as habilitações e é composto 
pela Formação Pedagógica e Formação Técnica 
Geral, incluindo os módulos de informática, 
produção textual, direito administrativo e 
do trabalho, relações interpessoais, gestão 
escolar, entre outros. O Bloco II apresenta a 
formação técnica específica de cada curso 
e tem duração de 640 horas. Por fim, forma 
Técnico em Educação ou Técnico em Apoio 
Escolar, pois pretende alcançar concepções 
de todos elementos envolvidos no processo 
educativo como: competências, habilidades, 
aprendizagem, currículo, experiência prática e 
avaliação.

   São oferecidas 320 vagas, em cada 
turma, distribuídas entre os cursos: Técnico 
em ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, Técnico 
em INFRAESTRUTURA ESCOLAR, Técnico 
em MULTIMEIOS DIDÁTICOS, Técnico em 
SECRETARIA ESCOLAR, sendo 160 para a Rede 
Pública Municipal de Ensino de Campo Grande 
e 160 para a Rede Pública Estadual de Ensino 
de Campo Grande. Conforme pré-inscrição, 
realizada neste mês de novembro, para 
abertura da 7ª turma em 2013, 665 servidores 
administrativos de escolas, demonstraram 
interesses em participar do curso.
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A Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED) inaugurou, em agosto de 
2011, o novo Espaço de Formação 

Continuada para os Servidores Municipais 
da Educação. O local recebeu o nome de 
Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, 
em homenagem ao importante político que 
foi Senador da República e 
Prefeito da Capital. 

O Espaço está localizado 
na Rua Onicieto Severo 
Monteiro, 460, Vila 
Margarida – anexo à SEMED. 
Possui um Auditório com 
280 lugares, seis salas de 
aula com capacidade para 
45 pessoas, equipadas 
com data show, internet 
(Wireless) e ar condicionado, 
uma biblioteca com 
computadores conectados 

à internet, DVDTECA e um acervo de, 
aproximadamente, três mil livros. No local 
são realizados cursos no período matutino, 
vespertino e noturno. Para melhor atender os 
servidores, conta com um refeitório para 60 
pessoas. 

O investimento tem por objetivo facultar aos 
profissionais da educação da 
Rede Municipal de Ensino 
(REME), o aprimoramento 
intelectual, o domínio 
de conceitos básicos de 
educação e metodologias 
de ensino. Ao realizar o 
movimento dialético de 
r e f l e x ã o - a ç ã o - r e f l e x ã o, 
o educador torna-se um 
pesquisador e aumenta suas 
possibilidades de aprender 
e de ensinar, ampliando seus 
canais de comunicação.

Novo Espaço de Formação para Servidores
Maria Elisabete - Gestora de RH/SEMED

O investimento 
tem por objetivo 

oportunizar 
aos profissionais da 

educação da
 Rede Municipal de 

Ensino
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A SEMED cumpre então sua missão de 
“assegurar uma educação de qualidade 
garantindo o acesso, a apropriação do 
conhecimento e a formação da cidadania”, ao 
oferecer condições para o desenvolvimento de 
eficientes estratégias de ensino e aprendizagem.

De agosto de 2011, data da inauguração, 
a dezembro de 2011, foram realizados 122 
encontros de formação continuada com a 
participação de 11.255 servidores. No ano de 
2012, de janeiro a março, foram realizados 
105 encontros de formação continuada que 
contaram com a participação de 11.090 

servidores, aproximadamente.

O investimento na qualificação dos 
profissionais da educação, atuantes nas 
Escolas da Rede Municipal de Educação 
de Campo Grande, busca atender aos 
interesses, às aspirações e às expectativas 
de toda a comunidade escolar, desenhando 
caminhos que façam da escola um ambiente 
rico de oportunidades educativas, para 
promover a diversificação do processo de 
ensino aprendizagem a fim de melhorar a  
aprendizagem dos alunos e diminuir os índices 
de reprovação escolar.
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Projeto empreendedorismo na Região do Lagoa
Promove a Melhoria no Atendimento e Qualidade 

dos Produtos do Setor Alimentícios

O projeto de Empreendedorismo para 
o Setor de Alimentos consiste em 
promover a melhoria no atendimento 

e na qualidade dos produtos ofertados 
nos estabelecimentos do setor alimentício 
(restaurantes, bares, lanchonetes e similares), 
na região do bairro Lagoa em Campo Grande/
MS. 

Levantamento realizado pela Prefeitura 
Municipal constatou a existência de 
aproximadamente 170 estabelecimentos do 
setor alimentício nos bairros adjacentes à 
Incubadora, situada no Bairro Santa Emília, 
sendo que muitos destes estabelecimentos 
atuam ainda na informalidade.

O projeto conta com a parceria do SEBRAE/
MS na sensibilização aos empresários e 
empreendedores deste setor na região, da 
importância na manutenção e conquista de 
novos clientes, no crescimento da empresa 
e na melhoria da qualidade de vida do 
empresário, sua família, seus colaboradores e 

usuários de seus serviços. As capacitações e os 
ensinamentos serão aplicados no dia a dia dos 
estabelecimentos e nas próprias residências. O 
projeto visa também a prospecção de novos 
empreendimentos para o Sistema Municipal 
de Incubação de Empresas, bem como a futura 
formalização das empresas informais.

Foi realizada uma primeira capacitação no 
mês de julho/2012 dentro da Incubadora, com 
o curso “Sabor e Gestão“ a vinte empresários do 
setor que, receberão na sequência, consultorias 
para continuidade do processo de melhorias.

EVENTO: Geração de Empreendedores - 4ª 
Edição - “O conhecimento oportunizando 
sustentabilidade”

Desde 2009, na época do aniversário de 
Campo Grande, há um evento realizado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia, Turismo 
e do Agronegócio (SEDESC) “Geração de 
Empreendedores”, que já está na sua 4ª edição. 
Foram apresentados neste evento os produtos 

SEDESC

Irene Teodoro
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dos empresários incubados, em estandes 
montados e em um desfile de moda, bem como 
homenagem às entidades de ensino superior de 
Campo Grande, por oferecerem conhecimentos 
na área de empreendedorismo, favorecendo 

a sustentabilidade nos negócios dos grandes 
empreendedores. O troféu oferecido foi 
confeccionado pela ONG - GIRA Solidário que 
trabalha em defesa da criança e do adolescente. 
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Quinta Gospel e Noite da Seresta São as Novas 
Atrações da FUNDAC

A Fundação Municipal de Cultura tem 
como responsável a Diretora-Presidente 
Maria de Fátima Ribeiro e está 

composta de, aproximadamente, 250 servidores, 
distribuídos entre seus departamentos, Divisões e 
Unidades. Através do Departamento de Cultura, 
são elaborados todos os Projetos Culturais da 
Fundação desenvolvidos durante o ano.

Anualmente é realizado o concurso de quadrilhas 
no Arraial de Santo Antonio no Bairro Santo 
Amaro para comemorar o padroeiro da Capital 
e manter tradições culturais das festas de junho e 
julho.

Para comemorar a maior festa popular brasileira 
– O Carnaval – a FUNDAC oferece um 

calendário repleto de atrações, como o tradicional 
Concurso de Fantasias, seguido do carnaval de 
rua, comandados por cantores do Estado e por 
bandas convidadas. Nesse período, a população 
acompanha a magia dos desfiles de Escolas de 
Samba, dos Blocos e dos Cordões.

 Algumas novidades foram inseridas no 
calendário, como Quinta Gospel e a tradicional 
Noite da Seresta, ambos realizados na Praça do 
Rádio uma vez ao mês. 

Também foi implantada a confraternização 
dos servidores com um almoço planejado pela 
Diretora-Presidente Maria de Fátima Ribeiro, 
após o Desfile de 26 de Agosto e a confraternização 
de final de ano com os servidores da FUNDAC.

FUNDAC

Mary Jane

Serviço-Blog: 
http://eventosfundac.blogspot.com.br
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Divisão de Promoção e Difusão Cultural e de Lazer

Esta Divisão tem por objetivo promover e 
incentivar as atividades culturais e suas 
diversidades, de modo a recuperar seus 

traços culturais e oferecer lazer e desenvolvimento 
social à população campo-grandense.

São disponibilizadas variadas oficinas para 
estimular a arte e a cultura, funcionando em 
parceria com órgãos, entidades de bairros ou 
igrejas, disponibilizando oficinas diversas abertas 
à sociedade em geral e também aos servidores que 
desejarem participar.

Ilustração 2 e 2 - Oficina de artesanato Bairro Estrela do Sul

Ilustração 1, 2 e 3 - Orquestra de violeiros mirins Profº Jorcy
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Oficina do Grupo Musical Timbalata

Surgiu da Oficina de Música do Projeto 
Cultural de Percussão realizado pela 
Prefeitura Municipal de Campo Grande, 

através da Fundação Municipal de Cultura. O 
“Timbalata”, há quase seis anos, transforma a 
vida de crianças e adolescentes de baixa renda. 
Reunidos antes em um colégio, o grupo possui 
hoje local próprio para ensaio de ritmos como: 
reggae, funk, olodum, forró e samba. 

Formado por pouco mais de cinquenta 
membros, com idade entre 7 e 18 anos, o grupo 

utiliza instrumentos feitos de materiais recicláveis, 
como galões de plástico, bambu, cordas, alumínio 
e, principalmente, latões de tinta.

O maestro e idealizador desse projeto é o 
Professor  Lira, “Luthier”(profissional especializado 
na construção e reparo de instrumentos de corda) 
e professor de música da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Campo Grande 
(Apae/MS). 

Ilustração 1e 2 - Oficina de violão clássico no Horto Florestal

Ilustração 1 e 2 Projeto Asas do futuro – Capoeira. Bairro Dom Antonio Barbosa, atende crianças que freqüentam o lixão
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Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal Anna Luiza de 
Prado Bastos completou 75 anos no 
dia 5 de março. Ela foi fundada em 

28/11/1932 pelo médico Dr. Peri Alves Campos e 
doada à Prefeitura Municipal de Campo Grande 
em 05/03/1940, abrigando, na época, cinco mil 
volumes e localizada na Praça Ary Coelho. Em 

1987, foi transferida provisoriamente para a 
estação rodoviária e em 1995 foi reinaugurada 
no Horto Florestal.

É um órgão subordinado à FUNDAC, que tem 
como missão a prestação de serviços públicos 
de literaturas e informação de qualidade a toda 
população. 

Serviço- Rua Francisco Cândido Xavier, s/n, Horto Florestal
Aberto ao público:
Segunda-feira das 9h às 18h
Terça à sexta-feira das 7h30min às 18h
Sábados das 8h às 12h
Tel.: (67) 3314-3209
E-mail: biblioteca.pmcg@yahoo.com.br
Blog: www.bibliotecapmcg.com.br
Face: http://www.facebook.com/bibliotecacg
Face 2: https://www.facebook.com/bibliotecapmcg

Oficina de Capoeira Inclusiva

A Capoeira Inclusiva tem como proposta a 
integração de pessoas com deficiências, 
destacando-se: Deficientes Visuais, Sín-

drome de Down, Déficit Intelectual, Paralisados 
Cerebral, além de crianças, adolescentes e adul-

tos.  É realizada pela Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, através da Fundação Municipal 
de Cultura dentro do Projeto de ‘Oficina Abadá-
Capoeira’.  O instrutor é o Capoeirista Mestre 
Vermelho.  
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ARCA

O Arquivo Histórico foi criado pelo 
Decreto n. 6.350, de 19 de agosto 
de 1991, com o objetivo de recolher, 

identificar, organizar, disponibilizar e assegurar 
a proteção e a preservação de documentação 
histórica de Campo Grande.

O ARCA faz atendimento ao público em geral 

em sua sede, disponibilizando livros, jornais, 
revistas e plantas sobre Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Campo Grande. Os projetos 
desenvolvidos pelo ARCA são: Publicação da 
Revista ARCA, Fim de Tarde no Arquivo( este 
ano foi sobre os Portugueses) e Exposições de 
fotos históricas para instituições educacionais e 
culturais sempre com agendamentos.

Serviço- Arquivo Histórico de Campo Grande, 
Rua Pedro Celestino, 1.378 – Centro. 
Telefone: 3314-3687 e 3314 9557. 
e-mail: arca@fundac.capital.ms.gov.br
Site: www.capital.ms.gov.br/arca

Ilustração 1- Fim de tarde Portuguesa-
 Mapas e Ferramentas

Ilustração 2- Fim de Tarde Portuguesa – 
Fotos ao fundo, mesa com mapas e ferramentas

Ilustração 4 e 5- Visitas de escola ao ARCA

Ilustração 3 - Apresentação de danças típicas portuguesas
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A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AGORA ESTÁ ON-LINE

Da mesma forma como tivemos a 
explosão bibliográfica após a revolução 
industrial, hoje estamos passando pela 

explosão da informação eletrônica e não poderia 
ser diferente na Biblioteca da Secretaria 
Municipal de Administração – Semad. A 
modernização da tecnologia tem promovido 
mudanças no acesso e na transparência da 
informação, assim em novembro de 2012 o 
acervo passou da forma física para o formato 
digital, e os servidores municipais e a sociedade 
passam a ter acesso à legislação municipal 
na íntegra, disponibilizada por via web, na 
Biblioteca Digital da SEMAD – BIBLEG. 

Constatamos que, com a velocidade que se 
modifica a informação jurídica, é indispensável a 
utilização de uma ferramenta para acompanhar 
e consolidar a legislação municipal, oferecendo 
ao usuário interno e externo o acervo atualizado, 
em tempo real, dos atos normativos publicados 
pela Prefeitura de Campo Grande.

A Biblioteca Digital da SEMAD, ferramenta 
desenvolvida em parceria com o Instituto 
Municipal de Tecnologia da Informação – 
IMTI, está disponível no Portal da Prefeitura, no 
link Legislação Municipal, na área de serviço ao 
cidadão, sendo disponibilizada neste período de 
implantação, de modo decrescente, iniciando 
no ano de 2012. 
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Prefeito recebe pelo terceiro ano consecutivo o 
prêmio nacional Prefeito Inovador

Fonte/Autor: SCS

O prefeito de 
Campo Grande, 
Nelson Trad 

Filho, recebeu na noite 
desta segunda-feira em 
São Paulo, o prêmio 
Prefeito Inovador,na 
categoria cidades 
com mais de 500 mil 
habitantes. É o terceiro 
ano consecutivo que 
a cidade é premiada 
pelo Movimento 
Brasil Competitivo, 
Organização da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP), 
com sede em São 
Paulo, que anualmente 
reconhece iniciativas 
do poder público na área da tecnologia da 
informação que contribuam para melhorar a 
qualidade e o acesso aos serviços públicos.

Na edição atual do prêmio Campo Grande 
concorreu com projetos e ações inovadoras 
desenvolvidas nas áreas de educação, saúde, 
segurança, meio ambiente, transporte 
e mobilidade urbana, desenvolvimento 
econômico, gestão administrativa, 
transparência e gestão orçamentária.

O destaque de inovação realizada pela 
Prefeitura é o Diário Oficial Digital de Campo 
Grande. O Diogrande, como é chamado, passou a 
ser publicado 100% em formato digital (arquivo 
em formato PDF). O Diário é disponibilizado ao 
cidadão pelo endereço: www.capital.ms.gov.
br/diogrande

Dentro da ação de gestão administrativa foi 
criado o Comitê Gestor de TI, que é composto 
por representantes de todas as secretarias, 
órgãos e autarquias do município. O comitê 
é responsável por propostas sobre políticas, 

normas e diretrizes com a finalidade de assegurar 
a realização de ações ligadas à tecnologia da 
informação e de inovação. 

O prefeito Nelson Trad Filho compartilhou 
a premiação com a equipe de secretários 
e assessores, além dos próprios servidores 
públicos, que tem sido receptivos a iniciativas 
e projetos de inovação. “Este prêmio é mais 
um reconhecimento do grau de eficiência e 
profissionalismo da estrutura administrativa 
de Campo Grande”, comenta o prefeito. 
Nelsinho recebeu ao longo das suas gestões, 
várias premiações,inclusive a de Prêmio 
Empreendedor, concedido neste ano pelo 
Sebrae Nacional, por ações de apoio ao 
empreendedorismo, a agricultura familiar e ao 
fomento da produção orgânica.

Todos os municípios concorreram com 
cidades do mesmo porte em quatro diferentes 
categorias: até 25 mil, de 25 a 200 mil, de 200 
a 500 mil e acima de 500 mil habitantes. Além 
destas, a premiação elegeu o município do Rio 
de Janeiro como destaque.



Servidor/Servidora:

� Nesse�momento�festivo,�para�nós�cristãos,�em�

que�nos�preparamos�para�celebrar�o�Natal, �e�

estando�terminando�nosso�mandato,�aproveitamos�

para�fazer�uma�re�exão�sobre�o�que��zemos�e�

concluímos�que,�graças�à�colaboração�de�cada�um�

de�vocês,��tivemos�um�saldo�positivo�nas�nossas�

aç�es,�e�isto�nos�d���a�sensação�do�dever�cumprido.�

� Queremos�agradecer�a�todos�vocês,�servidores�

da�Prefeitura�Municipal�de�Campo�Grande,�pelo�

apoio�que�tivemos�e�desejamos�um�FELIZ�NATAL�e�

q u e �o �ANO �NOVO �p o s s a �s e r �f e s t e j a d o � �e�

compartil�ado�com�todos�os�seus�familiares.

�����������������OAS�FESTAS! Nelson�Trad�Fil�o

FelizNATAL


