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Servidores se vestem de rosa e destacam importância da prevenção
contra o câncer de mama. Confira, nas páginas 8 e 9, fotos das ações

realizadas nas Secretarias

A LUTA CONTRA A COVID-19 AINDA NÃO ACABOU!
HIGIENIZE AS MÃOS ANTES DE LER ESTE JORNAL.
ENQUANTO REALIZA A LEITURA, NÃO TOQUE NO ROSTO.



Olá, amigos e amigas servidores!

Vivemos um momento muito especial na história de Itabi-
rito. Nossa querida cidade completou 98 anos no mês de
setembro e iniciamos a contagem regressiva para o cen-
tenário.

2023 será um ano marcante. E o sucesso de todas as
ações planejadas passam por você, servidor, que se dedi-
ca todos os dias para assegurar a qualidade dos serviços
prestados à nossa população.

Por isso, nada mais justo do que reafirmar o nosso com-
promisso com você: já enviamos projeto de lei à Câmara
para assegurar, a partir de janeiro de 2022, as revisões sa-
lariais não realizadas pela Prefeitura em 2015, 2016, 2017
e 2019.

Também estamos trabalhando para garantir aos servido-
res direito a auxílio cesta básica no valor de R$ 500,00 a
partir de janeiro de 2022 e nova revisão salarial em maio
do mesmo ano.

Com transparência e respeito ao dinheiro público, é pos-
sível, sim, garantir cada vez mais qualidade de vida e tra-
balho ao servidor. E isso inclui, como você bem sabe, as
oportunidades de qualificação profissional.

Afinal, é impossível planejar a Itabirito do centenário, a
Itabirito do futuro, sem que você esteja capacitado para
realizar bem o seu trabalho e para atender a todas as de-
mandas da nossa população.

Um grande abraço e meu muito obrigado pela dedicação.

Viva, Itabirito!
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Transparência e participação

Buscando aperfeiçoar os serviços socioassisten-
ciais, a equipe do Centro de Referência em Assis-
tência Social - Creas se reuniu em agosto com a
secretária de Assistência Social, Rosilene Cardoso,
e com o prefeito Orlando Caldeira com a finalidade
de debater melhorias em favor da prestação do
serviço.

Na visita, também foi destacada a importância
dos serviços prestados no Creas, equipamento
voltado ao atendimento de pessoas que tiveram
direitos violados.

Servidores da Secretaria de Obras estão sendo
capacitados por meio de diálogos de conscienti-
zação quanto à Segurança do Trabalho. A ação é
realizada pela equipe de Segurança do Trabalho do
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho – SESMT.

Os servidores das áreas de elétrica, hidráulica e
solda têm a oportunidade de dialogar com profissi-
onais da Segurança do Trabalho sobre os riscos
ocupacionais das atividades que exercem, aprovei-
tando o momento para troca de experiências.

Equipe se reuniu com secretária
e prefeito para discutir melhorias

Diálogos e troca de expe-
riências entre os servidores

Diálogo em prol do
CREAS

Segurança no trabalho

Servidor capacitado: serviços de qualidade

A Prefeitura propiciou, em
agosto, capacitação em laserte-
rapia para cirurgiões dentistas
do Centro de Especialidades
Odontológicas – CEO. A nova
modalidade abrange o trata-
mento de recuperação de
paladar pós-Covid-19.

O projeto de laserterapia foi
inscrito no 2º Encontro Mineiro
de Administradores e Profissio-
nais dos Serviços Públicos Odon-

tológicos e classificado como
experiência exitosa para publi-
cação na revista do Conselho
Regional de Odontologia - CRO
de Minas Gerais.

Trata-se do segundo projeto de
saúde bucal de Itabirito classifi-
cado. O primeiro foi a implan-
tação da Teleodontologia, em
2020, valorizando o trabalho de
qualidade das equipes de saúde
bucal do município.

Capacitação em Laserterapia

Inclusão: workshop sobre paradesporto

Capacitação contou com a participação
dos cirurgiões dentistas do CEO

Melhor clima
organizacional na UPA

Prevenção contra
acidentes

Atividade envolveu cerca de
135 servidores da unidade

Capacitação abordou
educação preventiva

A Prefeitura realizou, entre julho e agosto, trei-
namento sobre ética no trabalho para servidores
da Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Cerca
de 135 servidores de setores como serviços
gerais, administrativo, enfermagem, fisioterapia
e radiologia participaram da atividade.

O foco foi propiciar aos servidores um melhor
clima organizacional para oferecer à população
uma prestação de serviços de qualidade.

Trabalhando a educação preventiva, a Prefeitura,
por meio da Secretaria de Saúde, realizou em
setembro palestra sobre cuidados com materiais
biológicos visando à prevenção de acidentes.

A ação aconteceu no canil municipal e orientou
servidores da unidade sobre os cuidados necessá-
rios com objetos perfurocortantes, doenças trans-
mitidas com materiais biológicos e cuidados com o
meio ambiente.

A Prefeitura realizou em
setembro o workshop Parades-
porto como instrumento de
inclusão social, no Centro de
Educação Ambiental - CEA do
Parque Ecológico. A palestra teve
como objetivo orientar servi-
dores municipais sobre o tra-
balho no paradesporto e o bem-
estar social.

“O esporte tem papel agre-
gador, de trazer as pessoas
para a sociedade. Itabirito
fomenta essa discussão sobre a
inclusão por meio do esporte,
transformando a vida das
pessoas com deficiência”
Renata Andrade, Coordenadora do Núcleo da

Pessoa com Deficiência e Doenças RarasEvento foi realizado
em setembro, no CEA
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Pensando no planejamento do ser-
vidor para o momento da aposenta-
doria, a Prefeitura lançou, no mês de
agosto, o Prosa, programa de
reflexão e orientação voltado para
servidores públicos municipais, com
60 anos ou mais, aptos a se aposen-
tarem nos próximos três anos.

Para participar, o servidor deve se
inscrever pelo e-mail rh@pmi.mg
.gov.br, pelo telefone (31) 3561-3227

ou presencialmente, no RH, locali-
zado na Avenida Queiroz Júnior, nº
620, 2° andar.

Os encontros são realizados às
quartas-feiras, na sala de treina-
mentos do RH. Os servidores parti-
cipam de palestras e trocas de
experiências, passando a entender
a aposentadoria como oportuni-
dade para transformação de
sonhos em projetos.

Planejamento da aposentadoria

Programa propicia troca de
experiências entre servidores

Valorização do servidor

Histórias do servidor

Valorização do servidor

Servidor cada vez mais valorizado

Dia do servidor
Em homenagem ao Dia do Servidor, a Secretaria de Comunicação instalou faixas em setores e unidades

da administração municipal com agradecimentos e palavras de incentivo aos servidores públicos que se
dedicam a levar serviços de qualidade aos itabiritenses.

A ação representa o reconhecimento e a valorização à dedicação dos mais de três mil servidores
públicos ao município de Itabirito.

Reafirmando o compromisso
com a valorização do servidor
público, grande responsável pela
qualidade dos serviços prestados
à população de Itabirito, a Prefei-
tura encaminhou projeto de lei à
Câmara para assegurar a recom-
posição salarial a todos os servi-
dores a partir de janeiro de 2022.

O projeto dispõe sobre revisão
geral no percentual de 20,21%, con-
templando as revisões não reali-
zadas nos anos de 2015, 2016, 2017
e 2019, além de um reajuste sala-
rial de 1,79% para os servidores.

Cartão alimentação
Também foi encaminhado à

Câmara projeto de lei para garantir

aos servidores – exceto prefeito, vice-
prefeito e secretários – direito a
auxílio cesta básica no valor de R$
500,00. O benefício terá validade a
partir de janeiro de 2022.

Revisão geral em maio
A Prefeitura ainda confirmou que,

em maio de 2022, realizará revisão
salarial, no percentual de 8,15%. O
valor já está inserido no Projeto de
Lei Orçamentária - PLOA encami-
nhado ao Poder Legislativo.

Progressão salarial
Para os servidores que tenham

direito, conforme o Plano de Cargos
e Vencimentos, também será asse-
gurada a progressão salarial a partir
de janeiro de 2022.

Prefeitura de Itabirito garante
valorização do servidor

Clube de Descontos: Economia para o servidor
A Prefeitura oferece aos servidores municipais

e seus dependentes o Clube de Descontos. O
projeto prevê descontos no comércio local, em
estabelecimentos e empresas credenciadas
junto à Prefeitura.

No momento da compra, o servidor deve apre-
sentar documento de identificação pessoal, con-
tracheque e declaração de vínculo com a admi-
nistração municipal.

Para se credenciar e oferecer descontos aos
servidores, as empresas devem atender aos cri-
térios do decreto municipal n° 13.929/2021. A
lista de credenciados pode ser acessada por
meio do site da Prefeitura.

Helena Braga: 40 anos dedicados ao serviço público
“A cozinha é o meu lugar, a minha

paixão”. A afirmação é da servidora
pública municipal Helena Marques
Braga de Rezende. Dos 63 anos de
vida, 40 deles são dedicados ao
serviço público municipal.

Tudo começou em 1981, quando
ela assumiu o cargo de cozinheira
da extinta Escola Municipal Pro-
fessor Rodrigues de Carvalho. De lá
para cá, Helena Braga trabalhou
em outras duas escolas municipais,
Natália Donada Melillo e Guilherme
Hallais França, e atualmente está

cedida à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – Apae.

Há pouco mais de dois anos da
aposentadoria, Helena não se
enxerga longe da cozinha. “Tenho
orgulho de ser servidora pública.
Durante a pandemia, fiquei em
casa devido à minha idade e
porque fui infectada. Quando
retornei ao trabalho fiquei muito
feliz. Ali eu me completo. Quero tra-
balhar na cozinha até não aguentar
mais”, destaca a cozinheira. Helena Braga, de 63 anos,

trabalha atualmente na Apae
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Histórias do servidor
Quando trabalhamos pela população, entregamos o que temos de melhor entre nossos valores e com-

petências. Esperamos influenciar as vidas itabiritenses, levando qualidade de vida por meio dos inúmeros
serviços públicos. Contudo, nem sempre conseguimos mensurar a diferença que fazemos na caminhada
dos cidadãos. É por isso que, a partir desta edição, compartilharemos bonitas histórias para nos inspirar.

A história do vigia Albino Peixoto Gurgel, de 62
anos, se confunde com a da Casa de Cultura
Maestro Dungas. No mesmo ano em que a Casa
comemorou 30 anos de inauguração, Senhor
Albino, como é conhecido pelos colegas de tra-
balho, completou 26 anos à frente da segurança
desse templo da cultura itabiritense.

Sinônimo de zelo e dedicação ao serviço, o vigia
revela os bastidores de seu trabalho no dia a dia.

“Gosto muito de trabalhar aqui. Respeito a todos
sempre. Quando acontecem as festas e apresenta-
ções, fico o tempo todo no controle de acesso do
público, atento a tudo. Ir ao teatro em si, apenas
para conferir se está tudo dentro da expectativa.

Estou aqui para zelar pelo patrimônio da Casa de
Cultura. Cuido como se fosse, de fato, a minha
casa”, destaca Albino.

Quando tinha 12 anos, Camila Carolina da Silva
começou a demonstrar seu amor pela Guarda
Municipal. Éber Luiz da Silva, pai de “Camilinha”,
conta que a filha só falava da corporação e do
sonho de ser Guarda. Mesmo enfrentando difi-
culdades para realizar seu desejo de vestir a
farda, a moradora do bairro Gutierrez continuou
manifestando seu carinho aos servidores.

As visitas à sede da GCMI são constantes até
hoje e já foram retribuídas, em especial, nos ani-
versários de Camila, que, ao completar 18 anos,
escolheu a corporação como tema da festa. A

presença de Guardas Municipais marcou a
comemoração. “Até o bolo tinha formato de
farda”, diz Éber.

A família de Camila reconhece a boa influência,
não só do trabalho voltado à segurança – que
desperta seu interesse e a inspira –, mas, princi-
palmente, do respeito e da atenção dada a ela,
impactando seu desenvolvimento de forma
muito positiva.

A amizade construída desde a infância ajuda a
(sempre) menina Camila a viver a vida com mais
alegria.

Fazendo a diferença na vida das crianças

Admiração e carinho marcam história
de amizade na Guarda Municipal

Camilinha (ao centro) realiza o
sonho de vestir a farda da GCMI

Guardas Municipais comparecem à festa
de aniversário (antes da pandemia)

Albino se dedica, há mais de duas
décadas, à Casa de Cultura

Senhor Albino: há 26 anos na proteção
da Casa de Cultura

SERVIDOR
PÚBLICO EM ALTA
Os servidores públicos têm motivos de sobra para comemorar o Dia do Servidor Público. A pres-

tação de serviços de qualidade tem feito a diferença na vida dos itabiritenses.

ADMINISTRAÇÃO: protocolo nº
2021xxxxxxx7654

"Todas as vezes que liguei no Protocolo
sempre fui muito bem atendido pela Laura.
Parabéns pelo ótimo atendimento".

SAÚDE: protocolo nº 2021xxxxxxx7517

"Minha filha foi super bem atendida pelo
médico Dr. Tasso, pediatra na UBS Central. Ele é
humano, atencioso e carinhoso".

URBANISMO: protocolo nº
2021xxxxxxx7486

"Gostaria de elogiar a servidora Eva. Liguei para
ela solicitando uma limpeza em minha rua e
prontamente fui atendida. Parabéns e gratidão".

SAÚDE: protocolo nº 2021xxxxxxx7559

"Eu e minha filha fizemos tratamento com a
dentista Dra. Cristiane e equipe da UBS São José.
Só tenho a elogiá-los. Estou maravilhada com o
atendimento".

ADMINISTRAÇÃO: protocolo nº
2021xxxxxxx7568

"Ao servidor Adão, vigia, minha satisfação em
ter uma pessoa super educada, prestativa e
sempre com prazer em ajudar os demais servi-
dores. Parabéns por agir dessa forma."

OBRAS: protocolo nº 2021xxxxxxx7780

"Trabalho próximo à Rua Domingos Pereira.
Lá estava muito escuro por problemas na ilumi-
nação pública. Liguei na Secretaria de Obras e
conversei com a servidora Larissa. De um dia
para o outro o problema foi solucionado. Para-
béns à equipe".

SAÚDE: protocolo nº 2021xxxxxxx7371

"Faço uso de oxigênio e gostaria de agradecer
aos meninos do oxigênio. Sempre solícitos e
educados. Nota mil para eles. Agradeço
também à Kátia, que trabalha na recepção da
UPA".

GABINETE: protocolo nº 2021xxxxxxx7487

"A Aline, servidora do Gabinete, me atendeu
muito bem. Parabéns pelo atendimento".

Painel do servidor
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Brigada Municipal CAPS Adulto CEM - Centro de
Especialidades Médicas

Controladoria

Depto de Licitações
e Contratos

Depto de
Tributação

CRAS Padre
Adelmo

Creas

Depto de Registros Funcionais

Equipe da Praça de Estação

Parque Ecológico

OUTUBRO ROSA

Depto de Contabilidade

Depto de TI

CRAS Maria Loura

Procuradoria Jurídica Consultiva

Procuradoria Jurídica Contenciosa

Desenvolvimento
Econômico

Secretaria de Saúde

Serviço de
Controle Animal

Transporte

Secretaria de Assistência Social

Secretaria de Fazenda

Secretaria de Urbanismo

Setor de Protocolo

Vigilância em Saúde

Secretaria de
Comunicação

Secretaria de Patrimônio
Cultural e Turismo

Meio Ambiente, Agro-
pecuária e Educação



“Ser servidor público de Itabirito é ajudar a população com carinho, dedicação e respeito.”
Alessandra de Cássia Gurgel do Carmo, Assistente de Divisão na Secretaria de Assistência Social

“Ser servidoramunicipal é deixarminhamarca na construção e no desenvolvimento de nossa
cidade.”

Flávia Maria Silva e Souza, Diretora no CMAEE – Secretaria Municipal de Educação

“Servir a Itabirito é como servir à minha família e à família dos meus amigos, praticando a
justiça e a generosidade.”

Marina Pereira Torres Zeferino, Assessora Jurídica no Departamento de Recursos Humanos

“Servir a Itabirito é promover empatia, igualdade de direito. Ser grande é servir!”
Eli Santos Silva da Cruz, Servidora da Secretaria Municipal de Obras e Serviços

“Servir a Itabirito é muito gratificante. Me sinto muito feliz por poder atender aos cidadãos,
com amor e dedicação, e fazer da nossa cidade uma cidade melhor.”

Marcelle Rodrigues Silva, Turismóloga no Centro de Referências e Informações Turísticas

“Servir a Itabirito é encontrar pessoas e fazer parte das vidas delas. E elas, da minha.”
Marcelo Araújo Campos, Infectologista e Epidemiologista da Vigilância em Saúde

“Servir Itabirito é ter certeza que estou no caminho de grandes conquistas.”
Ana Paula Cruz, Zeladora da E. M. Laura Queiroz

“O ato de servir é uma das linguagens do amor ao alcance do interesse coletivo.”
Aparecida Cristina Nascimento, Assistente de Departamento no Centro de Educação Ambiental

“Servir a Itabirito é contribuir todos os dias, com pequenas atitudes, para construir um
mundo melhor.”

Dilmara Regina Barbosa da Silva, Agente Comunitário de Saúde na UBS Vila Gonçalo

“Servir é fornecer conhecimentos, habilidades e atitudes para criarmos uma cidade mais
humana e acolhedora.”

José Elenito Morais, Psicólogo no Departamento de Recursos Humanos
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“Como é servir a Itabirito?” foi a pergunta que a Secretaria de Comunicação fez a todos os servidores
municipais no último mês de setembro. O objetivo foi ouvir como essa grande equipe da Prefeitura
entende a importância do seu trabalho em prol da população. Para isso, preparamos um concurso de
frases em que as melhores foram parte de materiais de divulgação em homenagem ao Dia do Servidor,
comemorado no dia 28 de outubro. Parabéns a todos que participaram!

Conheça as frases vencedoras.

Servidores expressam o que
significa trabalhar pela cidade

Mês do servidorMês do servidor



CURIOSIDADE
Alguns servidores fizeram aniversário junto com Itabirito, em 7 de setembro. Conheça três deles!
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Um servidor de cada Secretaria foi homenageado aqui para representar os aniversariantes do
mês de outubro. Nossos critérios para a escolha dos servidores consideraram o maior tempo de
dedicação ao serviço público (de acordo com nomeação mais atual), a idade e se o servidor não
estava de férias ou licença no período da produção das fotos. Em outubro, ninguém da equipe
do Gabinete faz aniversário.

PARABÉNS AOS
ANIVERSARIANTES DO MÊS

DO SERVIDOR

Dia 1º - Séfora Cássia Avelino
Zuppo, professora na Secretaria
de Educação

Dia 17 - Márcio Filipe Carvalho
Pereira, advogado na Procura-
doria Jurídica

Dia 19 - Aparecida Conceição de
Assis Lino, auxiliar de Enfer-
magem na Secretaria de Saúde

Dia 26 - Roberto José Cesário,
superintendente administrativo
na Secretaria de Administração

Marinez Regina Ferreira dos Santos,
professora na Secretaria de Educação

Sandra de Oliveira Fernandes, gari
na Secretaria de Urbanismo

Vander Lúcio Pereira, assistente de
divisão na Secretaria de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável

Dia 4 - Dinah Correia Braga,
assessora na Controladoria

Dia 11 - Luiz Henrique Cotta,
designer na Secretaria de Comu-
nicação

Dia 2 - Wellington Fernandes
Lopes, guarda civil municipal na
Secretaria de Segurança e Trânsito

Dia 17 - Thayane de Assis, vivei-
rista na Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Dia21 -LedaRosáriaRosa,auxiliardeser-
viços gerais na Secretaria de Meio ambi-
enteeDesenvolvimentoSustentável

Dia 26 - Yuri Nathan Abdala
Mappa, motorista na Secretaria
de Transportes

Dia 4 - Maria Júlia Vitorino Silva,
auxiliar de treinamento na Secre-
taria de Esportes e Lazer

Dia 11 - Márcia Marques dos
Santos, auxiliar de serviços gerais
na Secretaria de Urbanismo

Dia 4 - Débora Francisca Costa
Aguiar, secretária de Planeja-
mento

Dia18 -CarlosMagnodaSilva, assis-
tente administrativo na Secretaria
de Desenvolvimento Econômico

Dia 26 - Jair Coelho Barros,
pedreiro na Secretaria de Obras
e Serviços

Dia 28 - Kleber Sousa Crispim,
diretor de departamento na
Secretaria de Assistência Social

Dia 8 - Bárbara Cristina de Car-
valho Melo, fiscal tributária na
Secretaria da Fazenda

Dia 12 - Maria José de Oliveira,
auxiliar de serviços gerais na
Secretaria de Patrimônio Cul-
tural e Turismo

Mês do servidorMês do servidor
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“Foi muito especial voltar a ter esse contato com as
crianças. É muito importante trabalhar em equipe
e de forma lúdica, já que as informações são repas-
sadas para os pais, que são condutores de veículos.
Tenho prazer em atuar nessas atividades.”

Vanda Luzia de Souza, Guarda Civil Municipal do Cinsed

A Semana Nacional de Trânsito, realizada em
setembro, foi um sucesso graças ao esforço da
equipe do Centro Integrado de Segurança e Edu-
cação – Cinsed. Com atividades como Cuca-
Legal, Transitolândia, teatro de fantoches, blitz
educativa e palestras, o público aprendeu muito
sobre segurança no trânsito.

Durante as atividades, os servidores do Cinsed
repassaram às crianças e aos adultos orienta-
ções acerca do comportamento de cada cidadão
no trânsito.

CINSED realiza Semana Nacional de Trânsito

Saúde bucal nas escolas

Dia da árvoreItabirito diz sim à vacina!

Servidores do Cinsed compartilharam
orientações sobre trânsito

Servidor em ação

A Secretaria de Saúde retomou
as atividades educativas nas
escolas municipais após um ano
e meio de suspensão devido à
pandemia. A Coordenação de
Saúde Bucal, representada pelas
técnicas em saúde bucal, está

visitando as escolas levando
informações para as crianças.

Kits de higiene oral estão sendo
distribuídos aos estudantes. A
ação também contempla apre-
sentação com orientações sobre
cuidados com a saúde bucal e
escovação dos dentes.

A Prefeitura realizou no dia 21
de setembro o plantio simbólico
de mudas de ipê em comemo-
ração ao Dia Nacional da Árvore.
O evento, no bairro Nossa
Senhora de Fátima, contou com a
participação de servidores de
diversos setores.

Com a primeira dose da vacina
contra a Covid-19 disponibilizada
para 100% da população a partir
de 18 anos, a Prefeitura passou a
realizar a imunização nas Uni-
dades Básicas de Saúde.

Na despedida da Central de Vaci-
nação, instalada na área da Julifest
entre maio e setembro, as equipes
envolvidas fizeram questão de des-
tacar a gratidão com a população
de Itabirito por dizer sim à vacina!

De forma didática, as crianças
aprendem sobre higiene bucal

Ação foi realizada
no dia 1º de outubro

Ação foi realizada no
dia 21 de setembro

Processo seletivo:
aprovados realizam exame admissional

Os aprovados no processo sele-
tivo simplificado realizado pela
Prefeitura passaram por exame
admissional em agosto e
setembro. Os novos servidores
das Secretarias de Assistência
Social, Educação e Saúde foram
avaliados pela equipe do Serviço
Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Tra-
balho – SESMT.

O exame admissional consiste
na avaliação clínica, que abrange
análise ocupacional e avaliação de
exames físico e mental.

CEM realiza evento em comemoração ao Outubro Rosa

Qualidade de vida no trabalho

O Centro de Especialidades
Médicas – CEM realizou evento
de promoção à autoestima da
mulher. O evento Cada Mulher
Conta, realizado em parceria
com uma marca de cosméticos,
contou com a participação das
servidoras da unidade.

Servidores da Educação estão
participando do Projeto Quali-
dade de Vida no Trabalho. A inici-
ativa da Prefeitura alcança 835
profissionais e visa à saúde física
e mental dos servidores em
tempos de pandemia.

As ações realizadas pelo depar-
tamento de Recursos Humanos
junto à equipe se estenderão até
o mês de novembro, de forma
virtual, e englobam gestão do
tempo de trabalho e familiar,
entre outras práticas.

Programa propicia troca de
experiências entre os servidores

Consultora de beleza realizou
procedimentos em servidoras

Saúde do servidor

“Desde que minha mãe
morreu devido ao câncer de
mama, eu me cuido. E não
cuido só da minha saúde.
Cuido da minha autoestima,
porque é fundamental estar
bem e bonita.”

Claudineia Aparecida da Silva Garcia,
Auxiliar de serviços gerais do CEM

Exames foram realizados nos
meses de agosto e setembro



QUALIDADE
DE VIDA
NO TRABALHO

Assista às palestras no
canal da Prefeitura no

Sua oportunidade de
aperfeiçoamento profissional


